Er zijn teveel mensen op aarde.... zeggen ze (Update+video!)
Zaterdag, 10 november 2012 01:53

Steeds vaker is dit geluid op de voorgrond te horen. Kranten schrijven erover, bekende mensen
doen uitspraken en professoren onderwijzen dit aan studenten.

De wereld wordt nu heel snel geïndoctrineerd met de boodschap dat er teveel van ons zijn en
dat we met z'n allen het milieu teveel vervuilen.
Update 9-11-2012:
Sinds enkele dagen wordt het hiernavolgende en ziekmakende reclamespotje voor Agenda 21
uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Het plaatje wat bij dit artikel staat is in dit geval heel
toepasselijk: “Save the planet and kill yourself”. Want dat is nu net ongeveer de onderliggende
boodschap van het reclamefilmpje.
Je ziet een serie mensen op leeftijd die schijnbaar bezorgd zijn over de staat van de planeet en
iets willen doen om deze beter na te laten voor hun kinderen. Een aantal van die ouderen zegt:
de aarde is overbelast door het aantal mensen wat erop leeft; iets (of iemand) moet erop
ingeven. “I have lived a good life”. Ik heb een goed leven gehad. En dat keer op keer.
De boodschap is duidelijk. De oudere mensen die veel geld kosten en in de ogen van Agenda
21 nutteloos zijn, moeten plaats maken om de planeet zogenaamd te 'redden'. En dit is nog
maar een voorproefje van wat er gaat komen.

Origineel artikel, 15-6-2012:
Stel je voor dat je gaat slapen en een aantal jaren later wakker wordt maar in een wereld die er
totaal anders uitziet. Alles, maar dan ook alles wordt gecontroleerd door bureaucraten in naam
van “duurzaamheid” en de promotie van de heilige “groene agenda”.
Een internationaal overkoepelend orgaan heeft de wereldwijde controle over alle menselijke
activiteiten. Het bepaalt wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is
en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er
tegen ageert, gaat naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.
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De hoeveelheid mensen is 90% minder dan nu en de resterende kleine groep woont in streng
gecontroleerde steden, die bestuurd worden als een gevangenis. Klinkt het aantrekkelijk? Nee?
Het is namelijk precies waar Agenda 21 voor staat.
Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de
Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie
richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel
belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van
de politiek.
Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en
ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële
instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het
aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van
publieke forums.
En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook
al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen
allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het
welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt
misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda
21.
Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het
feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt
onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder
persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame
ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de
controle van de wereldbevolking.
De Verenigde Naties, tezamen met Agenda 21-profeten zoals Al Gore en Bill Gates, zijn van
mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap is ook de eerste op de beruchte
Georgia Guidestones
. Hoe doortrapt het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een
document van de VN uit 2009,
Facing a Changing World: Women, Population and Climate
. Daar staat ondermeer in:
1) Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven
gedurende zijn of haar leven. Maar niet alleen dat, ook de emissies van eventuele
nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij
geboortebeperking.
2) Er is niet één mens die CO2-neutraal is, zeker wanneer rekening wordt gehouden met alle
broeikasgassen. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen
onderdeel van de oplossing vormen.
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3) Strenge gezinsplanning is in belang van ieder land in verband met broeikasgassen en andere
bredere welzijnsoverwegingen.
Als je van bovenstaande nog niet helemaal ziek bent, dan kunnen we verder. Het is zo
geraffineerd die Agenda 21, want de mens telt niet. Het enige wat telt is het welzijn van de
planeet. En zelfs de argumenten voor het welzijn van de planeet zijn gebaseerd op leugens en
bedrog.
Niet alleen via de media en uitspraken van bekende mensen wordt de eugenetica steeds verder
doorgevoerd, het begint nu ook door te dringen in onderwijssystemen. Bijvoorbeeld Eric. R.
Planka
,
professor biologie aan de universiteit van Austin (Texas), leert zijn studenten het volgende:
Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde
simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal wat
deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een
duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere
milieuschade te voorkomen.
Het onderwerp "welzijn van onze planeet" is ongetwijfeld in eerste instantie ontsproten aan het
brein van goedbedoelende mensen. Maar, het is nu gekaapt door de Elite, die dit als een
fantastisch instrument ziet om een aantal van hun grote wensen in vervulling te laten gaan. Wat
natuurlijk blijft, is dat we met z'n allen groen en duurzaam zullen (moeten!) worden. Als het klopt
dan zal onze motivatie en intentie zijn, om het in vrijheid leven in stand te houden en te
verbeteren en niet om te controleren en te vernietigen.
Bronnen:
Rise Earth
Argusoog
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