Bilderberg schurken Timmermans en Samson samen aan de groene slag (video)
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Soms duurt het even voordat duidelijk wordt welke instructies bepaalde mensen hebben
ontvangen op de Bilderberg Conferentie.
Voor Frans Timmermans en Diederik Samson is het duidelijk dat zij opdracht hebben
gekregen om de groene agenda er in Europa doorheen te rammen.

Eerder dit jaar schreven wij een artikel met de titel : Bilderberg Conferentie gaat ons groen
maken. Dat was in mei dit jaar toen de jaarlijkse Marktplaats voor corrupte politici werd
gehouden in Montreux.
We weten dat ook de Bilderberg Conferentie volledig gecontroleerd en gedomineerd wordt
door de Rothschild Mafia en dat dit één van de vele werktuigen is die hen ter beschikking staan.
Hoe arrogant die mafia is, blijkt wel uit het volgende:
Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het
wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen
uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de
mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het
plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft
Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”
Vaak duurt het jaren voordat duidelijk wordt welke rol bepaalde politici toebedeeld kregen op
de Bilderberg Conferentie.
Nu verschijnen de volgende zeer verontrustende berichten:
Diederik Samsom wordt de nieuwe rechterhand van Frans Timmermans. Hij wordt zijn
kabinetschef.
De oud-PvdA-leider moet de Nederlandse commissaris helpen bij het uitvoeren van het
nieuwe klimaatbeleid. Binnen honderd dagen moet er een 'Green Deal' op tafel liggen. Dat zijn
de plannen waarin staat beschreven hoe de Europese Unie de schoner wordt. Ook moet er een
Europese klimaatwet komen en moet de EU in 2050 klimaatneutraal zijn.
Samsom zelf wil op dit moment niet reageren op zijn nieuwe baan. "In mijn nieuwe functie past
het niet om publiekelijk te reageren", zegt hij.

1/3

Bilderberg schurken Timmermans en Samson samen aan de groene slag (video)
Donderdag, 12 september 2019 09:59

Frans Timmermans nam deel aan de Bilderberg Conferentie van 2008 in de Amerikaanse
staat Virginia. Op dat moment was hij nog een bescheiden staatssecretaris, maar dat zou
spoedig veranderen.
Timmermans is vooral bekend geworden door zijn gore leugens bij de Verenigde Naties met
betrekking tot het neergeschoten passagierstoestel MH17.

Nadat hij de volgende enorme blunder beging op de Nederlandse televisie, waardoor de hele
theorie dat het toestel is neergehaald door een BUK-raket op losse schroeven kwam te staan,
werd hij in de herfst van 2014 weggepromoveerd naar Brussel. Timmermans vertelde dat er
dode passagiers met een zuurstofmasker op de grond waren aangetroffen, een totaal verzinsel
omdat als je wordt neergeschoten op de wijze zoals formeel wordt gesteld, er geen tijd noch nut
is om een zuurstofmasker op te zetten.

In 2014 mocht Diederik Samsom zich melden in Kopenhagen voor de jaarlijkse Bilderberg
Conferentie om daar zijn orders in ontvangst te nemen.

Let wel, zowel Timmermans als Samson horen bij de partij van de Arbeid, en worden dan ook
geacht zich bij de Bilderberg Conferentie dood te vechten voor de belangen van de arbeiders.
Was het maar, want de Partij van de Arbeid is opgericht door en tot op de dag van vandaag
nog steeds een bolwerk van vrijmetselaars.
Samson kwam onlangs in het nieuws omdat hij druk bezig is met het zakkenvullen door
adviseur te worden van een commerciële zonnepaneelkoning.
Dit PVDA duo moet nu het klimaat gaan redden vanuit Brussel en reken maar dat ze er samen
in zullen hakken. Europa zal groener dan groen worden en de burgers zullen zich straks groen
en geel ergeren aan alle door dit duo verzonnen klimaatmaatregelen en de bijbehorende extra
lasten.
Maar, daar liggen de twee gekochte Bilderbergschurken echt niet wakker van, want hun
groene bedje is gespreid. De hele klimaatellende gebaseerd veelal op dat CO2 een
schadelijke stof
zou
zijn, is een
hoax
. Natuurlijk is het belangrijk dat wij op het milieu letten door het niet te belasten met allerlei
rommel zoals plastic en chemische troep. Maar het heffen van belasting op belasting gepaard
gaande met allerlei onzinnige en vaak verplichte maatregelen maakt ons kimaat echt niet beter.
Ons milieu is iets heel anders dan ons klimaat.
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Vandaag in het nieuws wederom allerle drinkwaterbedrijven die GROOT ALARM slaan omdat
d
e kwaliteit van ons drinkwater
(PDF)
in groot gevaar verkeert
omdat het steeds moeilijker voor ze wordt om het schoon te krijgen. Dat is een veel belangrijker
aandachtspunt dan CO2. En NOG meer belasting heffen op drinkwater zal ook niets aan de
kwalitet ervan veranderen, ook dat bewijst de praktijk. Koop
een waterfilter voor op je kraan
, we roepen het al jaren.
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