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De aarde koelt af beste mensen, en om u HET waanidee
te geven dat het warmer wordt, worden cijfers
opgesmukt

Alle politici die het klimaatakkoord van Parijs zo nodig moesten ondertekenen om oplichter/bankier
Rothschild en zijn GEF bank te 'onderhouden' vanwege de NIET BESTAANDE opwarming van de
aarde zullen in de komende decennia heel wat uit te leggen hebben aan hun achterban, HET VOLK!
Putje zomer en, het sneeuwt in Frankrijk (5 augustus 2017) en weer in Rusland (23 juli 2017). Dat
zijn maar een paar indicaties dat het kouder aan het worden is. Alle Chemtrails kunnen de temperatuur niet meer de hoogte inkrijgen. De temperatuur keldert en is niet te stoppen.
Ik zeg al lang dat er geen opwarming van de aarde mogelijk is. Ik zeg dat als veteraan zendamateur.
Geen zonnevlekken, geen warmte en geen langere afstanden die kunnen worden overbrugd. Teveel
amateurbanden zijn koudweg DOOD! 'Lokaal' verkeer, ja. Voor de rest, niets! Italianen die met enkele Kilowatts werken hoor je regelmatig. Voor de rest niet veel.
Temperaturen denderen naar beneden. In Canada worden laagterecords gebroken die teruggaan tot
het jaar 1871. Dus, in 146 jaar is het nog niet zo koud geweest in Canada dan nu in 2017.
Elke maand wordt het kouder. Spuiten van aluminium in de ionosfeer heeft geen nut meer want men
kan de koudegolf, komend vanuit de ruimte, niet langer stoppen. De vorming van wolken geeft nog
enige soelaas omdat een bewolkte hemel er voor zorgt dat de warmte niet volledig kan ontsnappen.
Nadeel is echter dat je dan wordt vergiftigd door alle kwalijke dampen die worden geproduceerd
door auto's, kolencentrales en chemische fabrieken. Dit alles om de leugen wat betreft 'opwarming
van de aarde' in stand te houden voor de oplichtersbende Rothschild en alle corrupte regeringen die
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zo nodig het klimaatakkoord van Parijs moesten ondertekenen. Wetenschappers zijn bezig zichzelf
en alle landen te beliegen om nog wat meer geld, gedoneerd door de GEF van Rothschild, in hun
zakken te schuiven. Maar wat is het waard? Waarom geven ze niet gewoon toe dat ze verkeerd hebben gezeten wat het weer betreft? Als het kouder wordt zullen regeringen heel wat andere maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat hun volkeren straks sterven door kou in hun eigen huizen.
Een gasaansluiting zal niet veel helpen nu we weten dat Nederland in 2020 stopt met gasleveranties
aan België. Dit pokkenland kan zelfs NU nog niet eens elektriciteit garanderen voor elk gezin gedurende een complete winter. Vergeet niet dat de meest 'moderne' huizen geen schoorsteen meer hebben en volledig afhankelijk zijn van wat de 'staat' voor hen kan betekenen. In mijn opinie, niet veel.
De ganse stupide bende is al een decennium bezig op het verkeerde paard te wedden. Met een granieten plaat voor de kop zal DAT besef wel komen als er mensen van kou beginnen te sterven.
De zogenaamde 'door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde' is een psychiatrische ziekte
gekoppeld aan een verafgoding van machtswellustelingen. Psychologen en psychiaters zijn lafaards.
Eerst verkondigen ze dat ze mee willen doen aan regeringsvergaderingen om te zorgen dat er GEEN
psychopathische besluiten worden genomen maar als de psychopathie dan een politieke correctheid
wordt, houden ze hun lippen stijf op elkaar! Is het niet duidelijk dat de politieke houding veroorzaakt door hun gedrag voortkomt uit een fundamentele geestesziekte vanwege het onnatuurlijke 'geloof' in 'instituten' en 'adviserende' mensen?
Mensen zijn niet langer capabel om toe te geven dat ze fout zijn, zo sterk is het gevoel om gelijk te
hebben 'ontwikkeld'. Maar op de lange duur zullen ze wel moeten. Jarenlang hebben ze ons wijsgemaakt dat het waterpeil met meters zou stijgen en vele landen gewoon van de aardbodem zouden
verdwijnen. Nu blijkt, door constant NASA onderzoek, dat het waterpeil zakt. Wellicht zal het door
onze klimaatgoeroes worden uitgelegd als een fluctuatie. Ondanks alles heb ik wel een psychologische patroon ontdekt bij wetenschappers, bankiers en politici. De geest kijkt een andere kant op dan
de realiteit. Indien de harde realiteit toe slaat, zal het veel te laat zijn.
Het ijs van Groenland wordt steeds dikker. 2017 is een recordjaar wat betreft ijs aanwas. Ook de
temperaturen zijn extreem koud. 4 juli een temperatuur van -33°C.
Ondanks alle realistische bewijzen blijven 'staatswetenschappers' geloven in de aan hen toegereikte
data, zegt Tony Heller. Groenland verliest geen ijs, de ijsmassa groeit elk jaar aan.
Maar beste wetenschappers, jullie weten het allemaal zo goed, help mij dan even uit de brand.

Hoeveel ijs zal er smelten bij -33°C?
Kom een keer van jullie stoel en ga jullie overtuigen om daarna EERLIJKE rapporten aan uw regering door te spelen.
Er zijn grafieken die meer kunnen vertellen dan 1000 woorden. Temperaturen gaan duidelijk naar
beneden.
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Volgens mij bewijst dit dat er maar één persoon gelijk had wat het klimaatakkoord betreft. President
Trump. Hij heeft de VS in ieder geval veel geld bespaard. Hij is op dit gebied veel slimmer dan alle
op macht kikkende dombo's ter wereld.
Serieuze wetenschappers schrijven lijvige rapporten over de betrouwbaarheid van door het IPCC en
staatsorganisaties gebruikte data. Al deze rapporten worden door media en overheden volledig genegeerd. Sinds wanneer is wetenschap bang voor kritiek? En, dat zien we niet alleen wat het klimaat
betreft. We zien het in elke wetenschap. Wetenschap hoort NIET politiek correct te zijn, zo wordt de
realiteit buiten gesloten. Gevolgen zijn daardoor niet te overzien omdat de ganse mensheid op het
verkeerde been wordt gezet door deze onnozele, infantiele beslissingen van 'hogerhand', ingegeven
door een stelletje psychopathische machtswellustelingen. Het rapport waarvan ik u de link ga geven, is één van de vele rapporten die kipkap maken met data verschaft door NOAA, NASA en Hadley CRU GAST data. Uit het rapport blijkt dat EPA (Environmental Protection Agency), MIT (Massachusetts Institute of Technology) en vele andere Amerikaanse universiteiten handelen in wetenschappelijke LEUGENS. Ze representeren de realiteit helemaal niet.
Zelfs hun gepresenteerde 'historische' data is één grote oplichting omdat ze de cyclische temperatuur patronen hebben verwijderd, en niet consistent met bestaande en voordien reeds gepubliceerde
historische temperatuur data.
Geloof het of niet. U wordt dagelijks belogen door wetenschap en politiek, en niet alleen over het
klimaat. Hier het rapport.

Indien CO2 de oorzaak zou zijn, dan kon de temperatuur niet eens dalen
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Er bestaat geen validiteit of kritiek in politiek geesten. Niet wat betreft klimaatsveranderingen, geneeskunde, geloofsgeweld en zeker al niet over hun manier van politiek voeren of hoe het menselijk
ras op een veel beter manier zou kunnen worden geregeerd.
Globalisering is een plan voor werelddominantie uitgevoerd door politieke monsters die ons nu al
het leven zuur maken en ons dagelijks leugens opdringen en rechten afnemen. Alles wat zij beslissen is tegennatuurlijk. Natuurlijk goed nieuws voor hen die meewerken aan een niet omkeerbare totalitaire controle van alles en iedereen.

In deze grafieken ziet men duidelijk de laatste 8000 jaar met dalende temperaturen terwijl CO 2 stijgt

Gelooft u nog steeds in leugenachtige politici en frauderende wetenschappers, betaalt van onze belastingcenten, maar feitelijk werkend voor de grootste leugenaars, fraudeurs en oplichters ter wereld?
Geloof het of niet. Wat bovenstaande grafieken effectief vertellen is: CO2 is een gas dat de aarde afkoelt. Het is een natuurlijke thermostaat! Men zou zich eerder zorgen moeten maken over hetgeen
er gebeurt in de kosmos. Want de CO2 balanceert, samen met NO, honderden kilometers boven het
aardoppervlakte om daar de veel te warme opperste atmosferen af te koelen.
In een gepubliceerd onderzoek (New Insights on the Physical Nature of the Atmospheric
Greenhouse Effect deduced from an Empirical Planetary Temperature Model) van Dr. Ned Nikolov
(fysicus) en Dr. Karl Zeller (meteoroloog) wordt het duidelijk hoe verkeerd de internationale omgekochte imbecielenclub van politici is geweest om Rothschild en holmaatje Maurice te vertrouwen.
Opwarming van de aarde, en dan nog veroorzaakt door de mens, is één grote illusie. Een illusie die
wel de diepe steekzakken van de familie Rothschild vult, natuurlijk. De studie zegt heel eenvoudig
dat de wetenschap het al decennia fout heeft wat betreft CO2 emissies. Ze breken eveneens de ganse
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theorie af over het broeikasgaseffect. De broeikasgassen hebben geen enkel effect op de aardse temperaturen. (SLIK!) NASA bevestigt het in deze documentaire.
Luister, de bovenstaande studie zegt één ding zeer duidelijk. We moeten af van het waanidee dat wij
het middelpunt van het heelal zijn. De mens kan geen fluit veranderen aan klimaatsveranderingen
omdat CO2, methaan en andere gassen geen enkele invloed hebben op de aardse temperatuur. Tot nu
toe hebben en hadden alle klimaatsveranderingen een natuurlijke oorzaak en deze liggen volledig
buiten menselijke controle. Wellicht moet iedereen een keer zijn blindkleppen afdoen en opnieuw
beginnen met EERLIJKE data.

Bovenstaande grafiek geeft duidelijk weer dat de jaren 1000 tot nu het koudste millennium is geweest in de laatste 8000 jaar

CONCLUSIE
Langdurige zonnecycli met weinig activiteit brengen koud, nat en winderig weer over heel de wereld. Ze luiden de dood van een beschaving in en de geboorte van een totaal andere beschaving.
Kou vernietigt complete oogsten waardoor er te kort aan voeding zal ontstaan met daaruit voortkomend opstanden, revoluties en een zekere dood door gebrek aan voedsel. Als we nu het roer niet
omgooien en de klimaathysterie wat betreft OPWARMING niet stoppen is het te laat. Als we ons
niet aanpassen aan afkoeling van de aarde zullen miljarden sterven. Wellicht is dat de natte droom
van alle politici en de bankmaffia?
Geloof me. Er zijn mensen die zich voorbereiden op afkoeling. De meesten echter dromen heerlijk
verder en geloven alles en ook dat alles wel goed zal komen. Vergeet het! De slechtste houding de
men kan aannemen is geloof hechten aan politiek, wetenschap en bankmaffia. Zij zorgen er juist
voor dat u in een artificiële wereld blijft leven.
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Grote delen van de wereld zullen te koud worden om nog iets te kunnen laten groeien. Neem Rusland, Oekraïne, Canada. West Europa zal vooral te nat zijn. Alles en iedereen zal ontredderd zijn en
het sociale leven zal compleet tot stilstand komen. Doe daarbij de naderende economische ineenstorting van de bankwereld mede een wereldomvattende depressie en het drama is compleet. Het
grootste gedeelte van de mensheid zal binnen de kortste tijd zijn verdwenen.
Ik denk dat we een nucleaire oorlog moeten voorkomen, de mensheid is toch al bijna om zeep! We
hebben uitdagingen genoeg op dit moment om AUSRADIEREN van het menselijke ras te voorkomen zonder een onnozel Amerika en noord Korea welke straks met atoombommen gaan smijten.
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