FEMTEN SANDHEDER DU IKKE VIDSTE OM KLIMAET
Professor emeritus Johannes Krüger trækker tæppet væk under tre årtiers ”klimasandheder” på tre kvarter
Klimadebatten er ligesom så andre emner for tiden stærkt politiseret. I dette foredrag fra marts 2022 afliver professor
emeritus Johannes Krüger en lang række af de ”sandheder” om klimaet, som florerer og som i virkeligheden er
uvidenskabelige myter. Foredraget er nemt at forstå for alle og varer godt 3 kvarter.

I
Foredraget, der er oplagt at se i skoler, på gymnasier og universiteter, blandt venner og familie mv., fortælles:
1. 1987 - CO2-myten, der dyrkes som en religion opstod på initiativ af socialisten og milliardæren Maurice Strong
(red.: I linket kan du læse om Maurice Strongs rolle ift. Rio-92 og Agenda21, - når han selv skal præsentere det!)
Og i det efterfølgende link kan du læse et noget andet perspektiv i en artikel fra den 28. august 2022 - med titlen:
The Man Who Invented Climate Change – Maurice Strong, fra Mediet The Exposé)
2. FN’s klimapanel (IPCC) fokuserer kun for på klimaforandringer, som skyldes menneskets aktivitet.
3. Politikerne kan påvirke ”Summary for Policy Makers”, - hvilket, også ifølge DMI, gør det til et politisk produkt!
4. 1992 - I Rio-konventionen i 1992 blev CO2 politisk udpeget som den store synder – og andre
forskningsbaserede synspunkter blev pure afvist, selv om vanddamp/skyerne i virkeligheden er den vigtigste
”klimagas”
5. 1995 - I FN’s klimapanels 1995-rapport blev vi vildledt efter politisk pres fra USA, - forud for Kyoto-mødet i 1997
6. Et tidligere medlem af IPCC udtalte: ”For at fange offentlighedens opmærksomhed må vi skabe skrækscenarier,
fremføre dramatiske udsagn og lægge mindre vægt på den tvivl, vi kan have om klimaforandringernes årsag”
7. 2001 - FN’s klimapanels 2001-rapport præsenterer klimapanelet ishockeystaven, der er en manipuleret graf
over temperaturen, hvor middelaldervarmen og den lille istid er manipuleret væk (se ovenstående graf)
8. 2007 - I FN’s klimapanels 2007-rapport manipulerer klimapanelet et ”bevis” for stigende globale temperaturer
9. De mest skræmmende modeller omtales mest af medierne, - selv om de ikke stemmer med de fakta.
10. 2013 - I 2013 forvanskede Cook m.fl. en artikel. De fik derved fremstillet det som om 97 % af forskerne
mener at ”Mennesket er årsag til størstedelen af den globale opvarmning”. Det rigtige tal er nærmere 1 %!
11. 2014 - Fagbladet Journalisten opfordrede til mainstreamklimaaktivisme, og husk på: ”Bad News are Good News”
12. 2018 - I 2018 blev et interview til landbrugsavisen censureret bort af avisens chefredaktør
13. 2021 - I FN’s klimapanels 2021-rapport er der skabt en ny manipuleret ishockeystav kurve (nu 2000 år tilbage)
14. 2021 - I FN’s klimapanels 2021-rapport står der: ”Oversvømmelser, tropiske cykloner og tørke optræder ikke
hyppigere end tidligere – og det samme gælder tornadoer og storme”.
15. Men det fortæller politikere og medier os ikke - tværtimod! De indoktrinerer os til at tro vejret er ekstremt!
En professorkollega skrev til Johannes: ”I fremtiden vil du høste palmer – nu en røvfuld”. Johannes: ”På forhånd tak”
KILDER OG MERE INFORMATION

Link: fbf/one/taeppet-traekkes-vaek-paa-3-kvarter/

QR til Flyer og Foredrag

PS: Det er ifølge Johannes Krüger meget vigtigt at skelne mellem klima og miljø.
PPS: Tror du/I stadig på klimakrisen som FN´s klimapanel, politikerne og medierne fortæller om, - efter dette foredrag?

