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Het is heel bijzonder als je ziet hoe de bosbranden in Californië en Oregon zich
gedragen. 

Het zijn heel gedisciplineerde bosbranden, want bij de grenzen van Canada en
Mexico stoppen ze. 

Het is verbazingwekkend hoe men altijd weer op de proppen weet te komen met één of andere expert die
wel even zal uitleggen aan het volk hoe iets in elkaar steekt.  

De enorme bosbranden in Californië en Oregon zijn daarop geen uitzondering, want een professor aan de
VU heeft alle antwoorden: (https://www.nu.nl/algemeen/6077400/extreme-bosbranden-vs-ontstaan-
door-hitte-en-overijverig-blussen.html) 

"Het is typisch zwart-witdenken. De toename van de bosbranden heeft in werkelijkheid niet een oorzaak
maar twee, en die versterken elkaar." Dat zegt professor Guido van der Werf van de Vrije Universiteit, een
specialist in de klimaateffecten van bosbranden, tegen NU.nl.  

Op basis van satellietwaarnemingen concludeert hij dat de schaal van de branden uitzonderlijk is. Nooit
eerder werden er zoveel branden waargenomen als dit jaar.  

Klimaatverandering is een van de onderliggende oorzaken achter de Californische bosbranden, die al
jarenlang toenemen. "Hittegolven nemen veel sterker toe dan je op basis van de gemiddelde
temperatuurstijging verwacht. Dat geeft een gortdroge vegetatie, die makkelijker vlam vat."  

Kijk aan, het klimaat is verantwoordelijk voor al die bosbranden en als tweede reden geeft de man op dat
er te snel wordt geblust.  

Juist, dank u voor deze uitleg, maar kijk dan even naar het volgende kaartje:  

Wij hebben hier waarschijnlijk te maken met zeer intelligente bosbranden, want je ziet ze overal aan de
Amerikaanse westkust, maar ze houden in het noorden prompt op bij de grens van Canada en in het
zuiden bij de grens van Mexico.  

https://www.nu.nl/algemeen/6077400/extreme-bosbranden-vs-ontstaan-door-hitte-en-overijverig-blussen.html
https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=nu.nl&searchphrase=all


Wat de professor ook vergeet te vermelden is dat er laserstralen worden waargenomen op plekken waar
branden ontstaan. Stralen zoals de volgende:  

Of zoals hier te zien in de volgende video, vanaf ongeveer 25 seconden.  
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Bovenstaande beelden zijn afkomstig uit een uitgebreidere video die hier te bekijken is.
(http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=213524) 

Wat er gebeurt in Californië heeft niets te maken met klimaatverandering, maar alles met een
achterliggende agenda zoals wij al jaren schrijven. Hierna daarover een klein deel uit een eerder artikel
dat verder ingaat op de achterliggende reden van dit alles.  

Het voert allemaal terug naar de Illuminati en de eerste regel van hun eed: 

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te
boven zal gaan.  

Eind 2015 werd deze enorme leugen gepresenteerd als het begin van de nieuwe wereldregering door de
paus tijdens zijn bezoek aan de VN. 

Wie inmiddels vergeten is waar het allemaal om draait, verwijzen wij naar een eerder artikel dat wij schreven
met daarin de feiten omtrent de aankondiging van de wereldregering.  

Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de
aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht. 

Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het
woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.  

Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven
te regelen.  

Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in
september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een
totalitaire wereldregering.  

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=213524
https://niburu.co/het-complot/14551-de-satanische-agenda-achter-de-bosbranden-in-californie
https://niburu.co/component/content/20-artikelen/het-complot/13139-illuminati-vinden-dat-zij-het-recht-hebben-om-het-goyim-te-regeren?Itemid=33
https://niburu.co/component/content/69-artikelen/occult/9818-de-nederlandse-versie-van-de-luceferiaanse-bloedeed?Itemid=81
https://niburu.co/component/content/20-artikelen/het-complot/9822-de-nieuwe-wereldregering-is-een-feit?Itemid=33
https://niburu.co/component/content/20-artikelen/het-complot/8698-nog-4-dagen-om-de-wereld-te-redden?Itemid=33
https://www.youtube.com/watch?v=CRPKPJR1k5Q


Dit is niet de eerste keer dat er laserstralen worden gebruikt om de branden te veroorzaken. Ook in
voorgaande jaren gebeurde dit zoals uitgebreid beschreven in dit eerdere artikel.  

De onderstaande video vertelt wat er werkelijk gaande is en dat niet alleen de branden worden
aangestoken, maar dat er waarschijnlijk ook nog van alles wordt uitgestrooid over de hoofden van de
inwoners. En dat vogels ter plaatse massaal uit de lucht vallen, wordt ook door zogenaamde experts, die
ze in dit geval wetenschappers noemen, even wegverklaard: "Vermoedelijk krijgen de vogels te veel rook
binnen door de bosbranden en wordt omvliegen ze fataal". 

Er is hier sprake van energetische wapens waarmee branden worden gesticht. Energetische wapens, 5G
is er ook een, hebben dodelijke effecten op levende wezens zoals we hebben gezien bij onder andere
koeien, vogels, muizen, bijen en mensen.  

Niets is wat het lijkt in deze wereld, maar gelukkig zijn er “tamme wetenschappers” die alles precies zo
weten uit te leggen dat de grotere agenda van de duistere machthebbers achter de schermen wordt
gediend.  
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Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)

https://niburu.co/37-artikelen/wereld/12523-bosbranden-in-californie-aangestoken-met-laserwapens
https://niburu.co/het-complot/15144-5g-is-een-massavernietigingswapen
https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=koeien%205g%20vogels&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://niburu.co/blijvend-actueel/13139-illuminati-vinden-dat-zij-het-recht-hebben-om-het-goyim-te-regeren
https://orjana.nl/

