Etienne van Rattingen

We worden al lang ‘zot’ gemaakt
met allerlei LULVERHALEN
Inleiding
Op vrijdag 23 november startte in Amerika de ‘Fourth National Climate Assessment’ dat met de
hulp van een kleine 1000 ‘gelovigen’ waarvan 300 ‘wetenschappers’ die zowat allemaal van buiten
de VS komen. Na wat gezeik en gelul over en weer voor enkele dagen zijn ze tot de conclusie gekomen dat duizenden mensen zouden kunnen sterven, voedsel schaarser wordt en de economie honderden miljoenen inkomsten mis zou kunnen lopen. In het slechtste geval zou Amerika ongeveer
10% van het BNP verliezen tegen het eind van de eeuw.
President Trump ondertekende als enige het LEUGENAKKOORD in PARIJS niet! Mijn pet af
voor een persoon met karakter en BALLEN! Maar na jarenlang intensief gezeik over de gedoodverfde klimaatverandering, zogenaamd veroorzaakt door de mens, is er zelfs bij zijn eigen Republikeinse Partij een meerderheid van 64% aan gehersenspoelde waggeltrutten te vinden.

Wat u hoort te weten voordat u ook in deze ROTHSCHILD P.R. val trapt
(Als iedereen hetzelfde denkt en zegt, zijn allen ten prooi gevallen aan hersenspoeling)
Natuurlijk heb ik al meerdere malen gezegd dat alle klootzakkerij, leegloperij, leugens, bedrog en
oplichting uit Amerika komen. Zo ook de KLIMAATHYSTERIE!
Om nauwkeurig te zijn: in de VS werd 22 april 1970 de ‘First Earth day’ genoemd. En, sindsdien
is de HERSENSPOELING begonnen. Eerst wat gezeik over afkoelen van de aarde wat de FEITELIJKE waarheid is. Daarna ging het van kwaad naar erger tot en met voedseltekorten als
MONSANTO, de grootste vergifboer in de wereld, zijn gemanipuleerde gifzooi niet aan de man kan
brengen. Er zijn al ontelbare rechtszaken tegen Monsanto geweest en nog steeds kan deze
MOORDMACHINE zijn vergif aan de ‘STUPIDE’ man brengen. In België mag geen Roundup
meer worden verkocht aan ‘particulieren’ dus staat er gewoon WEEDOL in de rekken. Zelfde product, andere naam. Doe dat karton een keer open en zie, allemaal verpakkingen GLYFOSAAT! En
de politiek? Die heeft een complete granieten plaat voor de kop. Ze ‘verbieden’ de ene naam terwijl
de andere weelderig wordt gebruikt door de huis-tuin-en-keuken gifspuiter vanwege al hun papieren
KLOTENWETTEN die tot niets dienen!
Enfin, de klimaat verandering aan u aangeboden als HERSENSPOELING:
The day after the first Earth Day, the New York Times editorial page warned, “Man must stop pollution
and conserve his resources, not merely to enhance existence but to save the race from intolerable deterioration and possible extinction.”
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Harvard biologist George Wald estimated that “civilization will end by 1985 or 2000 unless immediate
action is taken against problems facing mankind.”
“Population will inevitably and completely outstrip whatever small increases in food supplies we make,”
Paul Ehrlich confidently declared in the April 1970 issue of Mademoiselle. “The death rate will increase until at least 100-200 million people per year will be starving to death by 1980.”
“Most of the people who are going to die in the greatest cataclysm in the history of man have already
been born,” wrote Paul Ehrlich in a essay titled “Eco-Catastrophe!” warned: “By 1975, food shortages
will have escalated the present level of world hunger and starvation into famines of unbelievable proportions.”
“It is already too late to avoid mass starvation,” declared Denis Hayes, the chief organizer for Earth Day,
in the Spring 1970 issue of The Living Wilderness.
In January 1970, Life reported, “Scientists have solid experimental and theoretical evidence to support…
the following predictions: By 1980, urban dwellers will have to wear gas masks to survive air pollution…by 1985 air pollution will have reduced the amount of sunlight reaching earth by one half.”
Paul Ehrlich chimed in, predicting in 1970 that “air pollution…is certainly going to take hundreds of
thousands of lives in the next few years alone.” Ehrlich sketched a scenario in which 200,000 Americans
would die in 1973 during “smog disasters” in New York and Los Angeles.
Ecologist Kenneth Watt declared, “By the year 2000, we will be using up crude oil at such a rate…that
there won’t be any more crude oil.
Harrison Brown, a scientist at the National Academy of Sciences, published a chart in Scientific American that looked at metal reserves and estimated that humanity would totally run out of copper shortly af ter 2000. Lead, zinc, tin, gold, and silver would be gone before 1990.
Senator Gaylord Nelson wrote in Look that, Dr. S. Dillon Ripley, secretary of the Smithsonian Institute, believes that by 1995, somewhere between 75 and 80 percent of all the species of living animals will
be extinct.
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Wat erg toch voor al deze omgekochte ‘wetenschappelijke’ idioten. Niets van dat alles is ooit gebeurt. En ik weet zeker dat niets van dit alles ooit ZAL gebeuren. Als de mens uitsterft samen met
alles op aarde is dat op eenzelfde manier als de dinosaurus ooit is uitgestorven. Met een klap vanuit
de ruimte.
Die LUL Al Gore, ik noem hem GORE Alexander, zei ook dat de ijskap volledig zou verdwijnen
tegen het jaar 2000. Wel, er is nog nooit zoveel ijs geweest. Niet aan de noordpool noch in Groen land. Voor de mensen die het willen weten in exacte cijfers; de ijskap groeide aan met 43% nieuw
ijs. Dat is de grootte van Alaska.
Al deze omgekochte zogenaamde wetenschappers, zijn niets anders dan GROOTPRATERS die
het moeten hebben van hun academisch, nietszeggend titeltje en hun ‘imago’ zoals alle leeglopers in
de politiek, zaken- en bankwereld. Het zijn allemaal leeglopers, klootzakken, parasieten en oplichters die nergens een serieus antwoord op kunnen geven.

Serieuze vragen, nog steeds zonder antwoord
Wat is de ‘gemiddelde’ temperatuur van de aarde?
Hoe wordt deze gemiddelde temperatuur berekent?
Wanneer is deze ‘gemiddelde’ temperatuur voor het eerst ter sprake gekomen?
Wie is de grondlegger van deze ‘THEORIE’ want er bestaat geen enkele wet die de ‘gemiddelde’
temperatuur van de aarde berekent!
Waar is de ‘gemiddelde’ temperatuur voor het eerst gebruikt?
Hoe kunnen we zeker zijn dat de ‘gemiddelde’ temperatuur van de aarde correct wordt berekend?
En, ik kan deze vragen nog een keer stellen maar dan met het woord ‘gemiddelde’ in een andere
hoofdrol, zoals:
Wie is de gemiddelde mens? Wat heeft de gemiddelde Belg op zijn bankrekening staan? Is de gemiddelde advocaat ook een misdadiger? Is de gemiddelde oncoloog een moordenaar?
En ga zo maar voort. Vraag een keer naar het gemiddelde! En weet u?
Alle ZEVER valt in het water. Er bestaat geen gemiddelde, want het gemiddelde is een HERSENSPINSEL om totale controle te kunnen hebben over ‘zaken’!
Als de ‘gemiddelde’ Belg 10.000 euro heeft gespaard in 2018, kan ik u vertellen dat 80 tot 90%
van alle Belgen GEEN ZAK heeft kunnen sparen in 2018 omdat ze alle dagen moeten vechten om
financieel niet te VERZUIPEN!

Dat is dus de betekenis van het woordje GEMIDDELDE!
GEBAKKEN LUCHT!
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