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Als je kijkt naar alle landen ter wereld, dan
behoort ons land tot de meest volgzame
knechten van de satanische sekte. 

Zij hebben dan ook bij monde van hun filiaal
Urgenda laten weten zeer blij te zijn met de

vorderingen die ons land maakt. 

Er wonen best aardige en sympathieke mensen in ons land, maar
soms word je een beetje moe van dat volk en dat is vooral omdat er
waarschijnlijk geen enkel land ter wereld is waar men zo
goedgelovig is als juíst bij ons.

De bekende auteur Robin de Ruiter gaat nog een stapje verder door
te stellen dat wij één van de domste volkeren zijn die er op deze
aarde rondlopen. Hij stelt dat het onvoorstelbaar is dat onze
bevolking zich als een stelletje sukkels alles wijs laat maken.

Dit volk heeft zich dan ook voor een heel groot deel laten wijsmaken
dat er een grote klimaatcrisis is en dat wij allemaal alles wat ons lief
is moeten opgeven om de aarde te redden. 

https://niburu.co/37-artikelen/wereld/12241-hetlevensgevaarlijke-eu-monster-dendert-verder
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(https://forward.com/news/434518/michael-bloomberg-jewish-
president/)

Het maakt niet uit hoe krankzinnig de argumenten klinken, maar die
argumenten zijn dan ook niet belangrijk.

Want zoals we hebben gezien met de nep coronapandemie is het
een kwestie van: Als de mainstreammedia schrijven dat iets zo is,

https://forward.com/news/434518/michael-bloomberg-jewish-president/
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dan is dat zo.

Zoals wij onlangs schreven:

Het enige dat er nodig is om een communistische dictatuur in te
kunnen voeren is het creëren van een kunstmatige vijand
waartegen we gezamenlijk moeten strijden.

En dus kwamen de denktanks van hen die in de achtergrond aan de
touwtjes trekken eind vorige eeuw met de volgende vijand op de
proppen.

“In de zoektocht naar een nieuwe vijand om ons te verenigen,
kwamen we op het idee van vervuiling. De dreiging van wereldwijde
opwarming, tekort aan water, hongersnood en dat soort dingen
zouden heel goed in dat plaatje passen”.

Stap voor stap worden wij op basis van grove leugens richting
communisme en slavernij gevoerd.

Urgenda, het bekende filiaal van hen die aan de touwtjes trekken
laat weten dat zij die niet genoemd mogen worden, blij zijn met de
vorderingen die ons land maakt.
(https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5371721/urgenda-
doel-uitstoot-broeikasgassen-rechter-2022-minder-aardgas)

We stootten in Nederland vorig jaar bijna 10 procent minder
broeikasgassen uit dan in 2021. Het belangrijke Urgenda-doel is
daarmee gehaald. Prachtig nieuws? 

In een reactie zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma tegen
persbureau ANP natuurlijk blij te zijn dat de uitstoot verder is
gedaald. De Hoge Raad gaf haar organisatie vier jaar geleden gelijk
omdat klimaatverandering 'grote gevaren voor het leven op aarde'
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oplevert.

En wat dat betreft zijn we volgens Minnesma nog lang niet uit de
gevarenzone: een kwart minder uitstoot dan in 1990 is volgens haar
'de absolute ondergrens' om onder de 2 graden opwarming te
blijven. "We moeten ons richten op de toekomst en ervoor zorgen
dat de aarde niet met meer dan 1,5 graden opwarmt."

Hoe krankzinnig al het bovenstaande is, wordt duidelijk gemaakt
door Leon de Winter. 

Waar het overgrote deel van het volk mee bezig is, is het volgende:

Dr. Simon Goddek
@goddeketal · Volgen
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𝗔𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟯𝟬: Do we really want to live like 
this in the future? 

 Social and Carbon Credit System 
 Drones, facial recognition, and movement 

sensors (mobile phones) 
 Mandatory vaccinations 
 Rationing of food and energy 
 Patent on seeds and restricted access to… 
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Is dit werkelijk wat ons volk wil?

Zo niet, dan wordt het hoog tijd dat het stopt met volgen van de
liegende mainstreammedia en begint met het steunen van websites
zoals deze.

Het gaat snel nu, razendsnel, en daarom is er geen tijd te verliezen.

Probeer zoveel mogelijk mensen in je omgeving ervan te overtuigen
dat ze op een vreedzame manier niet langer meewerken met de
systemen die dit alles in stand houden.

Nog kan dat, maar misschien niet meer voor lang, want als er niet
snel een eind gemaakt wordt aan de nep klimaatcrisis, dan wachten
straks de kampen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl
(https://Orjana.nl)
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