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In de encycliek ‘Laudati ci’ staat duidelijk dat de mens de 
oorzaak is van de opwarming van de aarde, onder andere  
door het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo ondersteunt 
de paus de bevindingen van het IPCC, Intergovernmental 
Panel on Climate, in tegenstelling tot zijn voorgangers die 
geen politieke uitspraken waagden  
(http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600
&doc=5000&id=10191  Laudati ci ). Vergeet niet dat in 
2013 een zittende paus, Benedictus XVI, opeens met de 
noorderzon vertrok. Opvallend is dat het in de encycliek 
ook gaat over voldoende water voor ieder, het al dan niet 
cultiveren van genetisch gemodificeerde gewassen, schone 

energie … Er lijkt een nieuw duurzaam ontwikkelingsconcept te verschijnen voor onze mondiale wereld. 
 
550 wetenschappers hebben openlijk grote kritiek geuit op de basisconclusies van het IPCC, waaronder 
Gerard Bodifée, astrofysicus en filosoof  ( http://belgotopia.blogs.lalibre.be/archive/2015/10/10/550-
scientifiques-giecosceptiques-1146796.html 550 SCIENTIFIQUES GIECOSCEPTIQUES). 
 
Het energiebeleid dat voortvloeit uit deze stellingname is in hoge mate immoreel, mede omdat het tot een 
massale overdracht van inkomen van arm naar rijk leidt via de subsidiëring van hernieuwbare energie (De 
Paus vergist zich wat klimaat betreft - http://climategate.nl/2015/09/28/de-paus-vergist-zich-wat-klimaat-
betreft/ ). 

De Paus is met zijn encycliek ‘Laudati ci’ begin oktober naar het congres van de Verenigde Naties 

getrokken, die zich voorbereidde op de klimaattop in Parijs. De Paus heeft de Summit [Top Duurzame 

ontwikkeling van de VN) officieel geopend. Het was voor het eerst dat de Katholieke Kerk hand in hand 

met de Verenigde Naties een dergelijke agenda presenteerde. De reden dat de jezuïeten nu het Vaticaan in 

de strijd hebben gegooid, is hoofdzakelijk om alle derdewereldlanden mee te krijgen in de komende 

wereldbelasting die zal worden geheven, onder de drogreden van CO2-uitstootbeperking. Deze nieuwe 

belasting zal worden geïntroduceerd en daarmee hebt u de eerste netwerken  van de nieuwe 

wereldregering. (De wereldregering wordt gepresenteerd in de maand september - 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9283:wereldregering-wordt-

gepresenteerd-in-de-maand-september&catid=37:wereld&Itemid=50 ) 

Vorig congres in Peru waren ongeveer 15 000 vertegenwoordigers van de 196 partijen (195 landen plus 

de EU) en van andere organisaties aanwezig.  

We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het 

welzijn van de planeet en alles wat daarop leeft. Het is de manier waarop dit thema wordt misbruikt om 

een volkomen andere agenda te dienen, waarvoor we u willen waarschuwen. 
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