Klimaatagenda wordt gebruikt om communisme in te voeren (video)
Woensdag, 15 januari 2020 19:11

De klimaatagenda waar miljoenen mensen zich voor inzetten is niets anders dan een
voorbereiding richting communisme.
Zo is er nu een Amerikaanse professor die vindt dat privé huizenbezit nadelig is voor het
klimaat en dat alle woningen in handen van de overheid behoren.

De staat, dat onzichtbare monster dat het leven van iedereen beheerst, gaat als het even
tegenzit een nog veel grotere rol in ons leven spelen dan het nu al doet.
Het is zoals we vaak schrijven een werktuig om de leden van de Sekte te beschermen zodat
zij naar hartenlust kinderen kunnen verkrachten/vermoorden en ondertussen verder gaan met
het smeden van hun snode plannen richting een New World Order, met Jeruzalem als
hoofdstad en een
R
othschild in de rol van antichrist.
Overheden dienen bij voorkeur
bemand te worden door psychopaten
, omdat zij er geen seconde van wakker liggen om de satanische orders van de Sekte uit te
voeren, zoals het vermoorden van miljoenen onschuldige mensen.
Er zijn twee mogelijke routes naar die New World Order. De eerste is via het communisme en
de tweede is via het Zionisme. Wordt het de eerste route, dan hebben we daarmee ook gelijk
de vorm zoals die gehanteerd zal worden in de New World Order. Gaat het via het Zionisme,
dan zal je eerst sterke zelfstandige landen krijgen (wel onder controle van Israël), waarna je via
het chaos scenario (dit willen we nooit weer) ook terecht zult komen in het communistisch
systeem van de nieuwe wereld.
De klimaatagenda is uiteraard deel van de eerste route, want door die klimaatagenda kunnen
er ontelbare beperkingen worden opgelegd aan de bevolking. En dat gaat ver, heel ver.
Zo hebben we nu professor Kian Goah van de Universiteit van Californië in Los Angeles die
schrijft dat het misschien toch niet zo’n goed idee is dat er privé huizenbezit bestaat in Amerika.
Zij schrijft dit naar aanleiding van de vele (aangestoken)
bosbranden aldaar.
Haar argument is dat het erg is met de bosbranden, maar dat het uiteindelijk nog veel erger
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wordt door de manier waarop wijken zijn aangelegd en huizen gebouwd. Zij stelt dat als de
bevolking werkelijk veilig wil wonen, men serieus de vraag moet gaan stellen of privé
huizenbezit wel een goed idee is.
Doordat er geen strakke overheidsplanning is gebruikt bij het opzetten van wijken en het
bouwen van huizen is het gevaar van de overslaande bosbranden nog vele malen groter. Dit
alles omdat mensen volgens deze professor teveel waarde hechten aan privébezit zoals een
huis.
Zij pleit ervoor dat we veel meer moeten gaan denken richting collectief bezit van huizen,
waardoor we uiteindelijk meer collectieve en dus veiliger steden zullen gaan krijgen. Het bezit
van de huizen zou dan misschien niet direct in handen van de overheid hoeven te komen, maar
wel in die van grote coöperaties die dan weer onder toezicht zouden komen van de Federale
Overheid.
We schrijven al jaren over de grootste oplichting aller tijden, waarbij het klimaat gebruikt zal
worden als reden om de mens weg te jagen van het platteland en onder te brengen
in de megasteden
van de toekomst, waarvan
Nederland er één is
. Steden die gerund zullen worden volgens het principe zoals beschreven door professor Kian
Goah.
Dit alles volgens een door de Club van Rome (gecontroleerd doo r satanische sekte ) plan
wat verder vorm heeft gekregen in de
afgrijselijke Agenda 21 van de VN
en daarna opgevolgd door
de 2030 Agenda.
Ondertussen zijn er meer dan 100 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd die
aantonen dat CO2 een verwaarloosbare invloed heeft op het klimaat.
Een andere professor, Richard Lindzen van de universiteit MIT, legt in onderstaande video uit
dat het dan ook niet de wetenschappers zijn die zorgen voor alle paniektoestanden en dat het
verschil tussen wetenschappers die wel geloven in de door de mens veroorzaakte opwarming
en zij die dat niet geloven, de zogenaamde sceptici, niet eens zo gek groot is en dat ze ook
over veel dingen toch wel hetzelfde denken.
Het zijn niet die twee groepen die voor problemen zorgen, maar de derde groep die hij
definieert en dat is de groep bestaande uit politici, klimaatactivisten en de media. Bij hen gaat
het vooral om geld en macht, waar bij de klimaatactivisten nog eens de dimensie komt dat het
een bevestiging is van hun religie die inhoudt dat de mens een verwoestende werking uitoefent
op de natuur.
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Dat klimaatactivisten dit alles niet alleen voor hun religie doen, maar ook voor geld bewijzen
ook zakkenvuller Diederik Samson en Illuminati outfit Urgenda met allerlei leuke
nevenhandeltjes. Geen toevallige bijkomstigheid is dat zowel Diederik Samson als
Urgendabaas Marjan Minnesma afkomstig zijn van Greenpeace.
Greta Thunberg, persoon van het jaar 2019 volgens Time Magazine, is ook weer eens
betrapt. Dit keer kwam dat
naar buiten via Facebook
die was vergeten bepaalde maatregelen te nemen, waardoor men kon zien wie nu eigenlijk de
Facebookpagina van de kleine autistische klimaatheks beheren en daarop posten.
Het blijken haar vader Svante Thunberg te zijn en een man uit India, Adarsh Prathap, een
klimaatactivist en op dat gebied tevens afgevaardigde van de VN. Hetgeen maar weer eens
bewijst wat we eerder schreven, dat Greta Thunberg een gelikt marketing concept is om de
wereld communistisch te maken.
Onlangs hebben we kunnen zien dat het juist de drammende minderheden zijn die met veel
geschreeuw en vooral ook veel media-aandacht bepalen wat er in de maatschappij gebeurt.
En daarom kon de communistische heilstaat van de nabije toekomst wel eens dichterbij zijn dan
velen denken.
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