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Een groep van 24 Nederlandse wetenschappers slaat alarm in een manifest over het
desastreuze klimaatplan en stellen dat dit van ons land een Derde Wereldland zal maken.
Een klimaatplan dat in ons land tot stand is gekomen door een Bilderberger en een pedofiel
als drijvende krachten.

Het is wel opvallend dat nu de door de elite gewenste stappen richting New World Order de
burger echt geld gaan kosten, zelfs sommigen mainstream publicaties niet langer een volledig
blad voor de mond nemen zoals ze dat gewoonlijk doen.
Zo verschijnt er enkele dagen geleden een heel interessant artikel bij de Telegraaf waarin
opeens dingen staan die wij al jaren schrijven, maar die door de MSM tot nu toe volledig zijn
genegeerd.
In een manifest – ondertekend door 24 professoren, ingenieurs en andere experts – wordt
gesteld dat de voorgestelde klimaatwet regelrecht naar een ramp leidt. ’De doelstellingen zijn
onhaalbaar’, valt te lezen. ’Handhaving ervan veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en
honger. Economisch maakt het Nederland tot een derdewereldland’.
Het epistel, inmiddels verstuurd naar 380 gemeenten en 21 waterschappen, stelt dat de
investeringen van mogelijk honderden miljarden euro’s kapitaalvernietiging zijn. Die moeten
door de burger worden opgebracht en kunnen niet worden besteed aan bijvoorbeeld zorg,
onderwijs en huisvesting.
En dan iets waar hier al heel lang over wordt geschreven bij monde van wetenschapper Guus
Berkhout:
„Mensen wordt volop verteld dat CO2 de oorzaak van alle problemen is, wat gewoon niet
klopt. Ik hoop dat de bevolking betere informatie krijgt, goede voorlichting. Zodat ze weten dat
er ook een ander verhaal bestaat. Maar hoe kom je daar nu nog tussen? Vrijwel alle media
willen er niets van weten. Als je twijfelt aan het CO2-verhaal, gaan alle deuren dicht. Terwijl het
geen gifgas is, maar een fundamentele bouwsteen voor al het leven op aarde. Hoe meer CO2,
hoe groener de aarde. Dat harde feit mag niemand horen.”
De klimaatplannen in Nederland berusten niet op toeval, maar worden de burger door de strot

1/2

Klimaatplan verandert Nederland in Derde Wereld land (video)
Woensdag, 03 januari 2018 14:34

geduwd als onderdeel van de beruchte Agenda 2030. De blauwdruk van de Illuminati voor een
planeet die van hen is, met een beperkt aantal slaven in megapakhuizen in steden.
Het is dan ook geen toeval dat je voor wat betreft het klimaatakkoord in Nederland iedere keer
twee namen tegenkomt zoals te zien in de volgende kop uit de Telegraaf van februari dit jaar.
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