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Word extreme kouderecord veroorzaakt door ‘globale
opwarming’?
Dat is een kop die ik op zijn minst zou verwachten in de ‘onafhankelijke’ media nu het zeker is dat
er kouderecords aan het sneuvelen zijn waarvan er enkelen al zeker 50 jaar en langer vaststaan.
Wonderlijk genoeg schijnt het onze politici, klimaatgoeroes, schrijvende en nieuwsbrengende pers
en hun labiele aanhang geen sodemieter te kunnen schelen.
Weet u wat de exacte temperaturen zijn in Groenland vandaag, 29/11/2017?

Ja, u ziet het goed. In Qaarsut zakte het kwik deze nacht tot -76° F. wat overeenkomt met -60° C.
Waar Deep web al niet goed voor is. Want Deep web bestaat niet alleen voor ondergedoken misdadigers. Dat maakt amper 1% uit van alles wat er in Deep web te doen is. Wij, outsiders, houden contact met elkaar via dropboxen en email adressen die binnen een kwartier niet meer bestaan. Echt,
dat moeten Amerikanen doen om nieuws waar hun regering en justitie niet van willen weten aan de
man te brengen. Amerikanen zijn vrij? Ze mogen nog niet eens neerschrijven wat ze denken. Dus,
hier wat gegevens vers uit Amerika waar iedere klimaatgoeroe in de wereld, vooral het schandalige,
leugenachtige IPCC, de mond over dicht wil houden. De massa mag niets weten! De massa moet
vooral ‘dom’ blijven. Nu schrijf ik de waarheid niet om vrienden te maken, ook niet onder de domme massa. Ik ben veel te teleurgesteld in de door televisie gehersenspoelde massa dommeriken. Dat
neemt niet weg dat ik geen ECHT nieuws aan de man wil brengen natuurlijk.
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Natuurlijk kan opwarming van de aarde geen extreme kou teweeg brengen. Degenen die zulke onzin beweert zouden ze monddood moeten maken, niet de mensen die de waarheid willen neerschrijven omdat ze geen enkele band hebben naar bedrijven, ‘onderzoekscentra’, Ngo’s, of politiek. Wat
ik bedoel is: IK BEN 100% ONAFHANKELIJK! Dat kan geen enkele krant of nieuwszender beweren. En Deep web is gevuld met mensen die 100% onafhankelijk willen zijn van alle hypocriete regeringen, staten en hun instellingen die ons WETTELIJK VERPLICHTEN aangesloten te zijn op
water en elektriciteit. Ja, om zelfs een brievenbus te hebben. Dus, ze verplichten ons om verder
geen keuze te kunnen maken waardoor bijvoorbeeld vrije energieprojecten volledig ondermijnd
worden. Volgens alle academisch ontwikkelde onnozelaars bestaat het niet omdat het niet voldoet
aan hun debiele wetjes om een voorbeeld te geven. Wel, ik HEB de JOE cell zien werken en het
doet geen ENKELE natuurwet teniet, dat is juist het leuke van de zaak! De JOE cell zou de mensheid kunnen behoeden tegen alle dikke nekkenbedrijven die zo nodig energie op een HEEL ERG
VERVUILENDE manier maken. De JOE cell zou iedereen de ABSOLUTE vrijheid kunnen geven
om op zichzelf te bestaan, want dan zou het grondwater ook volledig zuiver zijn of op zijn minst op
een natuurlijke manier gefilterd kunnen worden. Ook de lucht zou weer zuiverder worden en zelfs
helemaal zuiver indien de JOE cel ook zou worden gebruikt om auto’s op te laten rijden, waar deze
cel in feite voor is ontwikkeld. Het is leuk om te weten dat je er ook aggregaten op kunt laten draai en voor NIETS, en GEEN CENT te hoeven betalen aan niemand. Of, de staat zou weer met een vernieuwde BANDIETENREGEL moeten komen zodat hun privémaffia met de ‘wet’ in de hand onze
portemonnee nog wat verder kan leeg schudden. Maar, dan zouden ze op zijn minst NIEMAND
meer kunnen wijsmaken dat de aarde opwarmt. Dan is het uit met die onnozele afzetterspraktijken
van de familie Rothschild!
(Ook dat wil iedereen onder de mat schuiven, natuurlijk)
Dertien verschillende Amerikaanse agentschappen beginnen een campagne om iedereen de door de
mens veroorzaakte opwarming van de aarde aan te praten terwijl we FEITELIJK met BEWIJZEN
kunnen stellen dat er sprake is van een KOUDERECORD.
(Sinds de zeventiger en tachtiger jaren van vorige eeuw is het al geweten dat we op een kleine ijstijd afstevenen. Iedere radioamateur die toentertijd zijn licentie behaalde werd ingewijd door de veteranen over zonnevlekken en de invloed op weer, temperatuur en natuurlijk te overbruggen afstanden met QRP door van deze wetenschap gebruik te maken. Niemand kan me nu wijsmaken dat het
juist andersom is om dat radioactiviteit, vooral de laatste 4 jaar, ontzettend is afgenomen tegenover
vroeger. Ik kan plaatsen amper of niet meer bereiken waar ik voorheen geen moeite mee had. Alles
heeft te maken met het ‘vullen’ van de verschillende magnetische velden door zonne-uitbarstingen.
Weinig zonne-uitbarstingen, weinig tot geen ver radioverkeer mogelijk en slecht weer met lage temperaturen. Natuurkunde verandert niet omdat een bankdirecteur en zijn holmaatje dat willen, al kopen ze de ganse academische wereld om!)
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November 2016, om precies te zijn tussen 14 en 18 november
zijn er honderden foto’s van de zon genomen door NASA.
Er is nauwelijks zonneactiviteit te bespeuren. De oppervlakte
van de zon is zo glad als een biljartbal.
Footage from NASA Solar Dynamics Observatory show nearly spotless
sun. The space agency says the sun hit its lowest activity level since 2011.
Sun follows a pendulum-like 11-year cycle of activity, and peaked in 2014.
While this is not unusual, some say trend could send us into 'mini ice age'.

De Daily mail heeft de video gepubliceerd en men kan met eigen ogen zien hoe weinig activiteit er is.
Zie de link:
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2016/11/28/5959207745031720716/1024x576_MP4_59592
07745031720716.mp4
Enfin, laten we eens hoe het er aan toegaat met de temperatuur in Amerika anno november 2017.
1. Smashing old record by 6 degrees the mercury dropped to 17ºF (-8.3ºC) in Lebanon,
Pennsylvania, this morning, smashing the old record low for this date of 23ºF set in
1973.

2. Cold records crushed in Minnesota 2nd day in a row. On Nov 9, the temperature fell
to -13ºF in International Falls, shattering the old record of 0ºF set in 1979. On Nov 10,
the temp in Ini'l Falls dropped to -14ºF, breaking the old record of -6ºF set in 1986.

3. Celina, Minnesota, reported a low temperature of -17ºF on November 10th, a new alltime state record low for this date. Not just for Celina, but for the entire state.

4. New York City breaks 103-year-old cold record on November 11th, which blows away
an old record set in 1914, says PhD meteorologist Ryan Maue.

5. British Columbia broke many cold records as far back as 1914 at the same time as
New Yorkers where experiencing their cold.

6. It was cold everywhere with Ontario experiencing a "Mid-winter-like night," which
shattered a 97-year-old record low. Lebanon also shattered a record-low temperature
smashing the old record by 6 degrees. Two weeks before that Houston shattered a
107-year-old cold record.

7. The mercury fell to 36ºF (2.2ºC) at Bush Intercontinental Airport (IAH) on the 29th of
October, shattering the previous record low of 39ºF (3.9ºC) set in 1910.

8. Actually winter, in some places started in early October when a record breaking
winter snow storm hit the Rockies.
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Iedereen zwijgt als het graf. Alle ONNOZELAARS bazuinen rond dat we te maken hebben met
‘opwarming’ van de aarde terwijl oogstseizoenen korter worden en daardoor steeds minder kan
worden geoogst. Winters vallen te snel en te abrupt in terwijl de zomer steeds later begint.
Een voorbeeld hiervan is Siberië. Eind september wordt er een temperatuur gemeten van -6° C. Het
is dan pas herfst aan het worden normaal gesproken, en sommige oogsten moeten nog binnen worden gehaald. Alles bevroren natuurlijk. Opbrengst van de laatste oogsten, niets!

Conclusie:
Niet de mens, maar de zon beïnvloedt het weer op aarde. We zitten weer in een spagaat zoals toen
onze ‘kerkvaders’ beweerden dat niet de zon maar de aarde het middelpunt van ons zonnestelsel
was. Nu hebben we af te rekenen met door VERPLICHT onderwijs geschoolde idioten, zonder enig
verstand van het weer. Ze leven in een illusie en willen de WAARHEID in de REALISTISCHE wereld niet onderkennen. Neem een kijkje op de website van het Deens Meteorologische instituut en
zie hoe ijsvorming rond Groenland is toegenomen de laatste jaren. Blijf dan nog een keer beweren
dat de aarde opwarmt. Ik weet niet hoeveel bewijs jullie nodig hebben. Ik weet pas wat voor weer
we hebben als ik naar buiten kijk. Het kenmerkende verschil tussen profetie en realisme!

Er zijn gelukkig nog ECHTE, EERLIJKE meteorologische instituten. Denemarken heeft er één van.
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