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Honderden klimaatwetenschappers eisen
onmiddellijke stopzetting van Bill Gates’
genocidale “zonnestralen verduistering”-project
januari 22, 2021

Een van de belangrijkste levensbronnen van de mensheid, de zon,
wordt aangevallen door de genocidale maniak Bill Gates, die hij
kunstmatig wil “verduisteren” met aerosolen om de “opwarming van de
aarde” te stoppen. Een groeiend aantal wetenschappers is het hier niet
mee eens.

De in Calgary gevestigde Friends of Science Society heeft een persbericht uitgegeven waarin
de Harvard Universiteit wordt opgeroepen om te stoppen met de samenwerking met Gates
om deeltjes in de atmosfeer te spuiten die de stralen van de zon zouden weerkaatsen. Dit
brengt ernstige atmosferische risico’s met zich mee, om nog maar te zwijgen van
onbedoelde gevolgen die zouden kunnen resulteren in een gebeurtenis op
uitstervingsniveau.

Wetenschappers Roger Pielke Jr. en Justin Ritchie ontdekten dat de prognoses van Gates om
te beginnen al onjuist zijn en dat er geen sprake is van een echte klimaatnoodsituatie.
Verder heeft de initiatiefnemer van het project om chemicaliën de lucht in te blazen, prof.
David Keith, openlijk toegegeven dat “vele duizenden zullen sterven” als gevolg van het
experiment.

Voorgrond Bill Gates (uitsnede, transparant) © Red Maxwell (CC BY-NC 2.0)
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Aangezien Gates dezelfde miljardair “filantroop” is die beweert zich te bekommeren om de
duizenden mensen die zogezegd zijn gestorven aan Covid-19, vandaar zijn ongezonde drang
naar massale vaccinatie, tart het de logica dat hij nu nog eens duizenden mensen zou willen
doden door het zonlicht te blokkeren.

“Solar dimming” geo-engineering zou zwaveldioxide-deeltjes in de atmosfeer

injecteren en zo een door mensen veroorzaakte ‘wolk’ creëren om het inkomende

opwarmende effect van de zon te dimmen, om de door mensen veroorzaakte

opwarming van de aarde tegen te gaan, waarvan Bill Gates in de titel van zijn

aankomende boek beweert dat het een ‘klimaatramp’ veroorzaakt”, zo luidt het
persbericht.

Zodra “solar dimming” eenmaal heeft plaatsgevonden, kan dit nooit meer worden
teruggedraaid

Op 19 januari vond een online Friends of Science Society-evenement plaats met de door
NASA bekroonde wetenschapper dr. Roy Spencer, die een lezing hield over “De belangrijkste
redenen waarom er geen klimaatnoodsituatie is”.

Meer dan 900 wetenschappers en geleerden die de CLINTEL World Climate Declaration
hebben ondertekend, zijn het erover eens dat er niet zoiets bestaat als een
“klimaatnoodsituatie”, en dat beweringen van het tegendeel onzin zijn.

Zelfs klimaatwetenschappers die in de opwarming van de aarde geloven, spreken zich uit
tegen “solar dimming” en waarschuwen dat dit “gekunsteld” is en veel rampzaligere
gevolgen voor de planeet zal hebben dan “opwarming” ooit zou kunnen. Dit komt bovenop
het feit dat een dergelijk project is beladen met ethische en morele dilemma’s die nooit
afdoende kunnen worden opgelost.

“Solar dimming zou enkele van de effecten van grote vulkanische explosies

nabootsen, die vaak verwoestend zijn voor de oogstopbrengsten, zoals Garnett en

collega’s aangaven: “De ernstigste gevolgen van extreem lage temperaturen voor

zomertarwe (op de Canadese prairies) deden zich voor in 1992 en 1993 na de

vulkaanuitbarsting van Pinatubo in 1991”, legt het persbericht verder uit.

“De zomertemperaturen waren 2°C lager dan normaal, wat resulteerde in een

recordlaag prairie-eiwitgehalte van 12% … 75% van de zomertarweoogst viel in de

onderste twee gradaties van de #3 Canadese westerse zomertarwe …”

Tech- en mediamagnaten komen in privévliegtuigen
naar Sun Valley voor een exclusief "miljardairs
zomerkamp" met onder meer Bill Gates en Jeff Bezos
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Met andere woorden, als de zonneactiviteit op natuurlijke wijze verzwakt, dan zou
toevoeging aan dat met kunstmatige “dimmen” een zekere catastrofale impact hebben op de
voedselproductiecapaciteit van de wereld.

Het feit dat Bill Gates nu de een van de grootste eigenaars van landbouwgrond in de
Verenigde Staten is, draagt alleen maar bij aan de geloofwaardige speculaties dat deze
maniakale psychopaat werkelijk de planeet wil ontvolken, gedeeltelijk door de mens de
toegang tot voedsel te ontzeggen.

Tenzij het wordt gestopt, zal Gates’ “solar dimming” project niet kunnen worden
teruggedraaid. Als deze chemicaliën eenmaal de lucht in zijn geblazen, dan is dat het: ze
zullen daar voor onbepaalde tijd blijven, en zullen niet verwijderd kunnen worden, wat zal
resulteren in een klimaatcrisis van epische proporties.

Frontnieuws
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn
lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen

een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te
ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij

alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de
media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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WEF suggereert de zon verduisteren om
klimaatverandering tegen te gaan
juli 19, 2022

I n een recente TikTok video suggereert het Wereld Economisch
Forum (WEF) voor om een “vloot” van “ruimtebubbels” ter
grootte van “Brazilië” te gebruiken om de zonnestralen van de

aarde weg te reflecteren, bericht Thecountersignal.com.

“Wetenschappers van het MIT zeggen dat “ruimtebubbels” de klimaatverandering zouden

kunnen helpen keren door de zonnewarmte van de aarde weg te weerkaatsen,” begint de
video. “Wetenschappers zeggen dat het elimineren van slechts 1,8% van de zonnestralen de

opwarming van de aarde volledig zou omkeren.”

Het WEF geeft zijn jonge publiek echter de nodige voorzichtigheid mee, en verzekert hen dat
dit technologie van de toekomst is, en dat de “taak om het leven op aarde koolstofvrij te

maken” er niet minder dringend om is.

“De bubbels zouden in de ruimte door robots worden vervaardigd. Zij zouden een “vloot”

vormen dat ongeveer zo groot is als Brazilië. Dit zou op een Lagrange-punt worden

geplaatst,” vervolgt het WEF. “Dat wil zeggen, een punt in de ruimte waar de zon en de

zwaartekracht van de aarde elkaar in evenwicht houden. Dit zou ervoor zorgen dat de vloot

op zijn plaats blijft.”

“Dit soort grootschalige fysische oplossing voor klimaatverandering wordt geoengineering

genoemd,” legt het WEF uit.
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“Er zijn verschillende van dergelijke ideeën voorgesteld, van het sproeien van aërosolen in

de bovenste atmosfeer tot het opwekken van kleine belletjes aan het oppervlak van de

oceaan, allemaal met het doel de zonnestraling terug de ruimte in te kaatsen.”

Het WEF voegt er aan toe dat de MIT-onderzoekers zeggen dat het echter “te riskant zou

kunnen zijn,” en “onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben voor de biosfeer.”

Denkt u?

De favoriete pandemiedeskundige van iedereen, Bill Gates, heeft in het verleden ook
aangeraden om voor God te spelen en de zon te verduisteren, door te kiezen voor de eerder
genoemde optie om onze atmosfeer te vervuilen met chemische aërosolen.

Bill Gates heeft in 2019 300 proeven met stratosferische ballonnen gedaan om te zien of het
mogelijk was apparaten te lanceren die zonreflecterende deeltjes in de stratosfeer konden
sproeien, hetgeen velen die tegen geo-engineering zijn op zijn zachtst gezegd verontrust
heeft.

Behalve de voor de hand liggende bezorgdheid over het vernietigen van ecosystemen over
de hele wereld, waren velen alleen al kritisch over het ondernemen van de proeven, en
zeiden dat het alleen maar zou kunnen leiden tot de werkelijke uitvoering van zo’n plan.

“Deze test heeft geen enkele verdienste, behalve dan dat hij de volgende stap mogelijk

maakt. Je kunt niet de trekker van een bom testen en zeggen: “Dit kan onmogelijk kwaad,”

zei WhatNext directeur Nicklas Hällström.
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11-jarig meisje kaffert Klaus Schwab en zijn
globalistische oplichters uit
augustus 11, 2022

I n een video die iedereen zeker hoop zal geven, klaagt een 11-
jarig meisje Klaus Schwab en de plannen van het Wereld
Economisch Forum (WEF) aan in een van de intelligentste en

welbespraakte toespraken die zelfs sommige van de grootste sprekers
uit de geschiedenis zouden verbazen, schrijft American Right TV.

In haar bijna acht minuten durende toespraak onthult het meisje de plannen die de
globalistische elites op ons willen loslaten – medische tirannie en volledige controle door
middel van digitaal geld – waarvan zij naar believen zouden kunnen blokkeren.

Er zijn letterlijk duizenden “witboeken” gepubliceerd door globalistische organisaties als het
WEF en de Verenigde Naties (VN), waarin duidelijk wordt uiteengezet wat zij voor de
mensheid in petto hebben – en het is niet goed.

De VN heeft onlangs gezegd dat zij niet onder controle staan van “Global Elites who run the
world”, maar het feit alleen al dat zij dat überhaupt erkend hebben, toont aan dat zij dat
waarschijnlijk wel zijn – waarom zouden zij anders de mensen willen pushen om
“samenzweringstheoretici” die deze “leugens” verspreiden “aan te geven”.

Het is een feit dat er een wereldelite is die de wielen van de mensheid laat draaien naar
waar zij maar willen, zij bezitten letterlijk alles – alle media, de voedselvoorziening, de
aanvoer van olie, gas en energie en onze financiële systemen. Om nog maar te zwijgen van
de politici die zij lobbyen om wetgeving door te drukken die zwaar in hun voordeel uitvallen.
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De moed en volharding van dit jonge meisje zouden door iedereen gewaardeerd moeten
worden, en zouden op zijn minst genoeg hoop moeten wekken om weerstand te bieden aan
deze tirannen die de wereld volledig willen vernietigen – zij heeft de moed, dus moeten wij
dat ook doen.
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 5 maart 2020 11:15  26

Thunberg vindt klimaatwet van Timmermans
lang niet ver genoeg gaan. ‘We leven echt in
krankzinnige tijden’

 4 maart 2020 11:30  27

Timmermans krijgt meer klimaatmacht, landen
verliezen vetorecht. ‘Deze dictator draait
helemaal door’

 23 februari 2020 06:00  20

Hoe de zoon van Frans Timmermans ‘papa’s
vernietigende agenda uitvoert’

 11 februari 2020 17:00  19

Timmermans waarschuwt: U mag alleen links
stemmen. Deze partijen staan op zijn zwarte
lijst

 2 februari 2020 16:00  77

Frans Timmermans spreekt dreigende taal:
‘Nederland krijgt problemen als het niet braaf
meebetaalt!’

 15 januari 2020 15:00  23

1000 miljard euro voor het klimaat is pas het
begin. Dit zijn de ‘waanzinnige’ plannen van
Timmermans
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 14 januari 2020 12:15  21

Timmermans staat gewoon campagne te voeren
met corrupte leiders. Hier zit een diep probleem

 16 december 2019 19:00  28

Die man gaat over lijken. Journalist legt uit
waarom Frans Timmermans achter tralies moet

 12 december 2019 15:00  24

In West-Europa zijn elites aan de macht die
helemaal van lotje getikt zijn. Hoe Timmermans
via de Green Deal de totale controle pakt

 10 december 2019 07:30  18

Dit moeten we tegenhouden! Waarom de EU
moet stoppen met de onzalige plannen van
klimaatpaus Timmermans

 12 september 2019 19:00  24

3 klimaatwetenschappers vegen in deze video
de vloer aan met de kersverse ‘klimaatpaus’
Frans Timmermans

 9 mei 2019 15:00  20

Stop de Europese elite! SP zet Frans
Timmermans in veelbesproken
verkiezingsfilmpje te kijk als
machtswellusteling
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 15 april 2019 19:00  29

Hij is de weg kwijt. Baudet reageert op ‘getikte,
absurde en waanzinnige’ uitspraken van EU-
vicevoorzitter Timmermans

 1 maart 2019 17:00  19

EU wordt gedomineerd door een ontspoorde
elite. Deze nieuwe alliantie moet fanatici als
Timmermans en Verhofstadt stoppen

 5 januari 2019 13:30  70

De Ruttes, de Ollongrens, de Timmermansen, ze
zijn bang voor wat er komen gaat. Vrouw
schrijft bijdrage voor de strijd tegen de
politieke elite

 10 december 2018 17:00  31

De kunst der manipulatie. Hoe spitskandidaat
Frans Timmermans zich een weg richting de top
glibbert

 26 september 2018 19:00  12

Hoe een pater gelijk kreeg over Nederlandse
steun aan jihadisten in Syrië (en Timmermans
ervan wist)

 1 maart 2018 19:00  21

‘Doodsbange’ Timmermans botst met Farage in
Europees Parlement. Het leverde dit spektakel
op

 15 december 2017 15:00  43

De EU luistert helemaal niet naar burgers en
Timmermans & co moeten zich schamen.
Europarlementslid haalt uit

 28 augustus 2017 17:00  31

Pro-EU-filmpje Frans Timmermans leidt tot
grote ergernis. Kijk wat deze journalist over
hem te zeggen heeft
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 21 juli 2016 07:30  26

“Leugenmachine van Rutte en Timmermans
draait op volle toeren”

 8 juli 2016 15:00  73

“Werkelijk niet om aan te zien”: Razende Frans
Timmermans vergeleken met Roemeense
dictator

 13 augustus 2022 16:00  115

Welke rol speelt het World Economic Forum bij
de transitie van de landbouwsector?

 5 juni 2022 16:00  115

Top 10 engste en meest dystopische dingen
gepusht door het World Economic Forum

Populair Recent Reacties

Verpleegster OLVG zwijgt niet langer: ‘Hoeveel bewijs dat het foute boel is moet er nog komen?’
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