DE MISSELIJKMAKENDE MSM/RD-PROPAGANDA VAN EEN DOOR DE GLOBALELITE GEHERSENSPOELD EN AUTISTISCH KIND, GRETA THUNBERG
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14423:dit-is-waar-de-wereld-kotsmisselijk-van-werd

Greta Thunberg preekt in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatevangelie
https://www.xandernieuws.net/algemeen/greta-thunberg-preekt-nu-in-de-vs-haar-valse-kwaadaardige-klimaatevangelie/

‘St. Greta van Thunberg –beschermheilige van het tijdperk van domheid- is in de Nieuwe Wereld aangekomen om
haar evangelie van de aanstaande ondergang van het klimaat aan ongelovigen te prediken,’ schrijft de
conservatieve journalist James Delingpole sarcastisch. Hij verwacht dat links-democratisch Amerika net als West
Europa (plus zwakzinnig Refodom) aan haar voeten zal liggen, maar het grootste deel van de Amerikanen niets
moet hebben van haar valse, kwaadaardige klimaatpropaganda waarmee ze met louter angstzaaiende leugens
de wereld probeert te overtuigen onze beschaving op te geven en terug te keren naar de duistere
Middeleeuwen.
Amerikaanse conservatieven en andere rechtsen begrijpen dat ‘heilige Greta’ niets anders dan een enorme hoax
verkondigt, een anti-Westerse en specifiek anti-Amerikaanse hoax. In zijn boek ‘Groene Tirannie’ omschreef
Rupert Darwall hoe het ‘global warming’ bedrog grotendeels werd bedacht door linkse Europeanen, met name
Duitse en Zweedse. Hun grote doel: de Westerse industriële beschaving vernietigen, met de Amerikaanse
voorop.
Note: Onnozel wicht. Ze heeft niet eens in de gaten dat ze door “de linkse kerk” (RD/SGP), de Groenen, de rode
plutocraat Soros, en de NWO, misbruikt wordt.

Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
https://www.xandernieuws.net/algemeen/beken-uw-klimaatzonden-meer-bewijs-dat-het-klimaat-een-nieuwe-religie-is-geworden/
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ONDERSTAANDE RD-ARTIKELEN HEBBEN NIETS TE MAKEN MET OBJECTIEF
NIEUWS, MAAR IS PURE GLOBAL-WARMING-PROPAGANDA EN EEN AANBIDDING
VAN KLIMAATHOAX-EVANGELIST GRETA THUNBERG:
RD-artikel 1. Thunberg op klimaattop: “Hoe durven jullie!”
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/thunberg-op-klimaattop-hoe-durven-jullie-1.1596497

RD-artikel 2. Thunberg deelt klimaatboodschap in Washington
De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft woensdag een boodschap achtergelaten in Washington
voordat het Amerikaanse Congres bijeenkwam. „Luister niet naar mij, maar luister naar de wetenschappers”, zei
ze. Dinsdag ontmoette ze ook al de vorige president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Hij noemde
Thunberg later op Twitter „een van de grootste pleitbezorgers van de aarde”.
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/thunberg-deelt-klimaatboodschap-in-washington-1.1595247

RD-artikel 3. Activiste Thunberg demonstreert bij Witte Huis
De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft gedemonstreerd bij het Witte Huis. Daar verzamelden zich
honderden overwegend jonge betogers. Zij scandeerden leuzen als „dit is een crisis, gedraag je ernaar”.
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/activiste-thunberg-demonstreert-bij-witte-huis-1.1593877

