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HOE GEO-ENGINEERING ONS HELPT OM EXTREME HITTE OP TE LOSSEN. 

1) De overheid geeft toe dat ze aan geo-engineering 

doen, dit is de opzettelijke, grootschalige manipulatie 

van een milieuproces dat het klimaat op aarde 

beïnvloedt, in een poging de effecten van de 

opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Verschillende landen maken op diverse manieren 

kunstmatige regens met drones. ‘Cloud seeding’ kan regenval tot 35 % laten toenemen. Dit 

loopt niet altijd zoals gepland. Het kan ongewenste sneeuwstormen veroorzaken. Regen op 

één plaats kan dan ook weer voor droogte zorgen op een andere plaats. Dit leidt tot 

onstabiel weer. 

Zijn de stortregens in de Limburg en de droogtes in Griekenland, Turkije hiervan de oorzaak 

Luister hier >>  

 

HET CO2 DEBAT DIENT ALS AFLEIDING VAN WEERMANIPULATIE DOOR HET 

LEGER 

 

 

 

 

De klimaatverandering is het gevolg van de stijgende CO2-waarden volgens de verantwoordelijke 

autoriteiten. Kritische stemmen worden categorisch en zonder onderscheid gebrandmerkt als 

klimaatontkenners. Maar is CO2 echt vooral verantwoordelijk voor weerrampen zoals droogtes en 

overstromingen? Hier begint een interessante zoektocht naar sporen in de archieven van radio en 

televisie. We vatten het samen:  

1. Vanwege de situatie roept de Zwitserse minister van Milieu in 2019 op tot een debat over het 

vernevelen van deeltjes in de atmosfeer.  

2. Aanwijzingen voor illegale praktijken om het weer te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het 

vernevelen van deeltjes of ingrepen in de ionosfeer door extreem sterke radiogolven, werden meer 

dan 10 jaar geleden al vermeld in de officiële media door weerdeskundigen en gespecialiseerde 

journalisten.  

3. Josefina Fraile belichtte de militaire belangen achter de inzet van zogenaamde klimaatwapens, die 

in 1977 om een bepaalde reden werden verboden. Zij ziet pogingen om de verboden 

“klimaatwapens” te labelen als een “klimaatbeschermingsprogramma” en aanvaardbaar te maken. 

Tegen deze achtergrond van sterke militaire machtsbelangen is het begrijpelijk dat de officiële media 

https://www.facebook.com/interestingengineering/videos/178861577534069


nu unaniem de angst voor CO₂ aanwakkeren en geen woord meer zeggen over totaal andere 

oorzaken van droogte, overstromingen en andere weerrampen. Het paniekzaaien over CO₂ is 

duidelijk een gigantische afleiding en misleiding van de bevolking. Bovendien wordt de bevolking met 

ongeloofwaardige redenen opgelicht, gecontroleerd en verzwakt door stoffen die gevaarlijk zijn voor 

de gezondheid. Effectieve milieubescherming begint met het blootleggen van ernstig te nemen 

oorzaken van milieuvernietiging en het bewust maken van de bevolking van deze feiten.  

Luister verder>> 

 

2) ‘Het IPCC is in 1988 opgericht door de VN en heeft 

sindsdien vijf klimaatrapporten uitgebracht. Het rapport 

van maandag is onderdeel van een omvangrijker rapport 

dat volgend jaar verschijnt. In het IPCC zitten 

vertegenwoordigers van 195 landen die experts en 

wetenschappers opdracht geven om analyses uit te 

voeren. Regionale veranderingen worden in kaart 

gebracht. Sommige gebieden worden warmer en droger, 

andere juist natter. Tegelijk met het rapport wordt een website gepresenteerd waar mensen naar 

gegevens over hun specifieke regio kunnen zoeken (Bron>>).  

Opvallend is dat experten met een andere opinie als klimaatontkenners worden weggezet. Net  zoals 

experten die de WHO-opinie niet volgen pandemie-ontkenners worden genoemd. 

De mens doet aarde, oceanen en atmosfeer opwarmen, dit zijn de belangrijkste punten uit het VN-

klimaatrapport (Bron>>). In Lockstep 2010 worden zelfs scenario’s voorzien van toenemende 

voedseltekorten, hongersnoden en aangekondigde klimaatlockdowns. 

 

WORDT DE KLIMAATVERANDERING DOOR DE MENS VEROORZAAKT?  

Er zijn tienduizenden wetenschappers die het niet eens zijn met de hypothese dat de mens een 

belangrijke bijdrage levert aan de klimaatverandering”, zegt Dr. Labohm, voormalig expert bij de 

wereldklimaatraad.  

Hier een verslag van een aantal van deze belangrijke deskundige stemmen.  

-“Klimaatverandering gebeurt op aarde al zolang die bestaat.” Manipulatie van de klimaatcurve is 

gerechtelijk vastgesteld. Deze gemanipuleerde grafiek is echter tot nu toe het eigenlijke fundament 

van de verklaring voor de vermeende, door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de daaruit 

voortvloeiende maatregelen.  

-Onderzoekers hebben aangetoond dat de klimaatverandering vooral het resultaat is van een 

complexe interactie tussen kosmische stralen, zonneactiviteit en zonne- en aardmagnetisme. 

- Meer dan 500 vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld zeggen: “Er is geen 

klimaatnoodsituatie”. 

-De klimaatmodellen waarop het internationale beleid momenteel is gebaseerd, zijn niet geschikt 

voor dit doel. Het is dus onmenselijk en ook ondoordacht om te pleiten voor de verspilling van 

biljoenen op basis van de resultaten van dergelijke niet-gerijpte modellen. Het huidige klimaatbeleid 

is een zinloze en pijnlijke verzwakking van het economische systeem.  Luister verder >>  

 

https://www.kla.tv/16406
https://www.demorgen.be/nieuws/klimaatpanel-vn-komt-met-langverwacht-rapport~b04e835c/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.demorgen.be/nieuws/mens-doet-aarde-oceanen-en-atmosfeer-opwarmen-dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-het-vn-klimaatrapport~bcc380c6/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=pushnotificaties
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=15734&category=umwelt&date=2020-02-20


3) De media beweren dat vele bosbranden ontstaan door de hoge temperaturen en het warme 

klimaat in die landen, zoals in Griekenland, Turkije, Algerije. Daarmee willen ze aantonen dat we wel 

degelijk  te maken hebben met een klimaatverandering. 

BOSBRANDEN AANGESTOKEN?! 

Hier ziet u een filmpje waar u duidelijk ziet dat de 

branden in Algerijë (Kabylië) zijn aangestoken. Een soort 

laserstralen worden met geavanceerde technische 

middelen, zoals computer, afgeschoten vanuit de lucht of 

de aarde. De ontstoken vuurhaarden ontstaan  op gelijke 

afstand van elkaar. Dit is duidelijk geen spontane brand 

die door de hitte is  ontstaan. 

Kijk verder>>  

 

 

https://www.facebook.com/yannick.van.doorne/videos/195856632604228

