Sky News onthult VN doel lockdowns:
Bestaande economie vernietigen en
herstarten zonder CO2

‘Bill Gates bevat niet hoeveel levens, pensioenen en banen van mensen worden verwoest vanwege zijn
irrationele obsessie met CO2.’ (afbeelding: (3))
—————————————————————————————————————————————
Klimaatparadijs van GroenLinks en D66 (met weggevaagde luchtvaart en auto industrie) binnen enkele
weken gerealiseerd – Econoom Armstrong: ‘Er zullen revoluties uitbreken als regeringen deze koers
volhouden en de klimaat samenzweerders blijven beschermen’
—————————————————————————————————————————————Sky News Australia heeft de spreekwoordelijke ‘smoking gun’ onthuld van het ware doel van de door de
VN/WHO aangestuurde totale lockdown van de Westerse wereld: de oude economie vernietigen, en
herstarten zonder CO2 uitstoot. We hebben al eerder geschreven dat de coronacrisis wordt
aangegrepen voor wat in feite een soort staatsgreep tegen de democratie is van de linksgroenliberale
klimaatelite, die ook in ons eigen land de scepter zwaait. Is dit misschien wat premier Rutte bedoelde
met ‘er is een Nederland voor, en een Nederland na de coronacrisis’? Want dat ‘na’ betekent vrijwel
zeker een totaal ander, sterk verschraald en verarmd bestaan, waarin vrijwel al onze vrijheden
permanent zullen zijn verdwenen.
Het Green Climate Fund, de met $ 10,3 miljard door de VN geﬁnancierde tak van het Klimaatakkoord
van Parijs, noemt het coronavirus een ‘kans’ om nog meer geld voor maatregelen tegen
‘klimaatverandering’ te genereren, en de ‘economieën te herstarten op een lage-emissie,
klimaatbestendige koers’.
‘Corona kans voor nog meer klimaatactie’
‘Hoewel Covid-19 onnoemelijk leed veroorzaakt, biedt de internationale reactie op deze onvoorstelbare
gezondheidscrisis in deze moderne tijd een kans om ﬁnanciële middelen aan te wenden om
klimaatactie te versterken,’ schrijft het Green Climate Fund. ‘
‘GCF
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in
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waterbronnen
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gezondheidsfaciliteiten, landbouw en levensonderhoud blijven doen, omdat dit allemaal essentiële
zaken zijn om de pandemie te onderdrukken en overwinnen. Op vergelijkbare wijze zullen wij onze
inspanningen om groene investeringen te bevorderen, en de economieën op een lage-emissie,
klimaatbestendige koers te heropstarten.’
‘Alleen de klimaatverandering club wil deze complete vernietiging van de economie’
De Amerikaanse econoom Martin Armstrong schrijft dat ‘ik heb gewaarschuwd dat deze complete
vernietiging van de economie nergens op slaat. Niemand met gezond verstand zou zoiets doen –
behalve de klimaatverandering club, die geobsedeerd is met CO2. We weten nu wat het echte doel van
Bill Gates is: klimaatverandering gebruiken om de economie te verwoesten, en te herstarten zonder
CO2.’
Olieprijs voor het eerst negatief; ‘Klimaatelite wil luchtvaart en auto industrie wegvagen’
De ruwe olieprijzen zijn gisteren op ongekende wijze ingestort. De prijzen werden zelfs negatief, op het
dieptepunt van de markt gisteren zelfs – $ 40,-. Kopers zouden dan bij het aankopen van olie geld toe
krijgen, in plaats van moeten betalen, iets dat in de hele geschiedenis nog nooit eerder is gebeurd, en
een duidelijk teken is van een reeds in gang gezette onvoorstelbare economische crash, die het
grootste deel van onze welvaart dreigt weg te vagen.



‘Er is geen opslagcapaciteit meer voor olie. Het klimaatcomplot tegen de wereld kraait van plezier. Wat
ze niet begrijpen is dat goedkope olie alle andere vormen van energie nu TE duur heeft gemaakt.’
Volgens Armstrong is dit allemaal onderdeel van het plan van de klimaatsekte, die bijna alle Westerse
regeringen in zijn greep heeft, om de luchtvaartsector en de traditionele auto industrie (benzine en
diesel) kapot te maken. ‘En ze hebben zelfs de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt bij het produceren
van bier en frisdrank gestopt. Wat gaat het gewone volk, dat bier als favoriete drank heeft, doen als ze
realiseren dat er CO2 moet worden uitgestoten om het (weer) te gaan produceren?’ (1)
Klimaatparadijs van GroenLinks en D66 binnen enkele weken gerealiseerd
De conclusie kan hoe dan ook zijn dat GroenLinks en D66, met volledige medewerking van VVD, CDA en
CU, in Nederland binnen slechts enkele weken tijd hun gedroomde ‘klimaatparadijs’ (= de hel op aarde
voor alle normale mensen) hebben gekregen, en vermoedelijk ALLES in het werk zullen stellen om de
huidige situatie zo lang mogelijk –en voor een deel zelfs permanent- voort te laten duren.
Het is daarom wachten op de eerste rapporten en pleidooien die het volk moeten overtuigen dat de
lockdowns ‘het klimaat / de planeet zullen redden’. Deze stap van het coronavirus naar het klimaat is
nog maar heel klein geworden.
Armstrong: ‘Er zullen revoluties uitbreken als regeringen deze mensen blijven beschermen’
Armstrong: ‘Gates en zijn mede samenzweerders (van Greta/Greenpeace, FFF, Extinction Rebellion, etc.)
bevatten niet hoeveel levens, pensioenen en banen van mensen worden weggevaagd vanwege hun
obsessie met CO2. Hij heeft toegegeven dat er geen formule bestaat waarmee je aantoont dat als je
CO2 verlaagt naar X, de temperatuur Y wordt. Er zijn heel veel onderzoeken die het niet met hem eens
zijn, maar hij weigert daar zelfs maar naar te luisteren. Gates neemt enkel aan dat de gevolgen erg
zullen zijn, zonder dat hij daar ook maar enige historische data voor heeft.’
‘Er is GEEN formule waarmee je kunt voorspellen dat CO2 het klimaat verandert – PUNT! Toch blijft hij,
vanwege zijn paranoia over het klimaat, pleiten voor het vernietigen van de economie en het
verminderen van de bevolking om zijn doel te bereiken.’
‘Als de regeringen GEEN serieus onderzoek beginnen naar deze opzettelijke vernietiging van de
wereldeconomie, om zo het stopzetten van CO2 af te dwingen, dan zullen er, zolang de regeringen deze
mensen beschermen, revoluties uitbreken,’ waarschuwt Armstrong. ‘We zien overal onrust ontstaan, en
derde wereldlanden die afhankelijk waren van toerisme zijn verpletterd… Zonder een grootschalig
onderzoek staan we staan voor een ongekende economische instorting van enorme omvang.’
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Zie ook o.a.:
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te
implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. ﬁleert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
04-04: Britse oud-opperrechter ziet ‘een hysterisch verval naar een politiestaat’
03-04: (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
02-04: Oud-directeur Instituut Microbiologie verkettert lockdown maatregelen als ‘economische
zelfmoord’)
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te
behandelen en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende
werelddeel)
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald



Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te
domineren, veranderen en controleren’)
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’
Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA
rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum
verder te praten.



