
DEN MODERNA FACISMENS FULA TRYNEN
Enligt den Italienske diktatorn Benito Mussolini utgör Fascism ett samgående av när-
ingsliv och stat. Efter att världen under 1900-talet fått erfara Fascismen under både
Mussolini och Hitler, har nu en ny typ av Fascism visat sitt fula tryne – Klimatfascis-
men,  där  ett  svenskt  barn  av  sinistra  mörkerkrafter  indoktrinerats  att  stå  som
galjonsfigur. Det är hög tid att denna typ av Fascism avslöjas för vad den är; ingenting
annat än ett led i etablerandet av en global facistdiktatur. Micke Adams artikel nedan
från 2014 belyser på ett förtjänstfullt sätt de totalitära motiven bakom den tidigare
”globala uppvärmnings”-agendan, idag utbytt mot ”klimatförändrings”-agendan. 

IPCC:s globala jämmerochelände uppvärmnings
apokalyps är politisk teater, ingen riktig vetenskap
 

Måndag 31 mars, 2014 (översatt 2019-08-13)
av Mike Adams, the Health Ranger
Redaktör för NaturalNews.com (Se alla artiklar …)
Märkning: IPCC report, global warming apocalypse

IPCC rapporten

(NaturalNews) IPCC har precis* släppt sin senaste "Apocalypse Now"-rapport(1), där hela
mänskligheten hotas av nära förestående självförstörelse om den industriella produktionen
av CO2 inte omedelbart och drastiskt stävjas. FN:s globala styrande drar i rapporten slut-
satsen att den globala uppvärmningen är "allvarlig, genomgripande och omöjlig att vända",
en ståndpunkt som verkar vara lite mer än en given dödsdom för den mänskliga rasen,
även om drastiska förändringar genomförs just nu.
* Obs., att detta är en artikel skriven 2014.

Benito Musolini, företrädare 
för den Italienska fascismen.

Greta Thunberg, företrädare för 
den globala klimatfascismen.

Adolf Hitler, företrädare för 
den Tyska fascismen.

En politiskt inkorrekt artikel!
Översättning, ingress, kommentarer*.
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Som chef för ett forskningslaboratorium var jag själv den första vetenskapsmannen att
upptäcka industriella volfram-föroreningar i supermat -- Jag delar den övergripande oron
för människans påverkan på det globala ekosystemet. Ändå avslöjar en intelligent titt på
IPCC:s rapport att den är baserad på selektiv, 'plocka-russinen-ur-kakan'-vetenskap,
vilda överdrifter om Jordens historiska cykler, en bisarr okunnighet om växtfysiologi och
hur CO2-hjälper till att återställa öknar till jordbruksmark, och avsiktligt undanhållande av
långt större hot mot mänskligheten såsom GMO-föroreningar, tungmetall-föroreningar och
den modell för utvinning av [natur]resurser som driver hela vår globala ekonomi.

Med andra ord tycks IPCC:s jämmer-och-elände rapport vara [politisk] teater, inte vet-
enskap. Som en del i [denna] teater, belönades faktskt National Science Foundation med
$700,000 för produktion av vad som kallas för "Musikalen, Klimatförändring!" (2)

Det hela handlar om [politisk] teater som iscensatts för ett specifikt syfte: att skrämma
världens befolkning och dess nationella ledare att avhända sig [sin frihet] till  en  global
diktatorisk kontroll över de nationella ekonomierna. Om länder kan svepas in i ett sy-
stem där alla former av ekonomisk verksamhet styrs hårt av globala diktatorer -- inklusive
transporter, industri, jordbruk och även boskapsskötsel -- då har globalisterna tillskansat
sig all makt.

Kom ihåg att IPCC inte säger att vi alla som ansvarsfulla medborgare och samhällen, ”bör
agera lokalt för att minska CO2-utsläppen". Nej, IPCC fungerar som ett propagandaorgan
under FN, vilket  säger något mycket mer olycksbådande:  "Sätt  oss att  kontrollera era
nationella ekonomier, där vi  bestämmer hur mycket CO2 du TILLÅTS släppa ut"  (och
betala för övrigt skatt till oss!).

Detta är en helt annan agenda, och det osar diktatoriskt makt[övertagande] där skräp-
vetenskap nyttjas som ett extrem-rädsla-vapen för att få [världs]befolkningen att inordna
sig.
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IPCC:s 'expert'-panel – ryggradslösa lakejer åt politiska gangsters.
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FN:s målsättning är att förslava mänskligheten under ett system av 
diktaturkontroll

Målet för de globala uppvärmnings-alarmisterna är inte att rädda mänskligheten, utan att
förslava den. Att utföra denna uppgift kräver en del riktigt klurigt förvriden naturvetenskap
sammanvävd med social ingenjörskonst i rädslo-taktik. Resultatet blir att IPCC i mycket
fungerar som en terrorist organisation, eftersom organisationen sprider rädsla och terror
för att uppnå sina politiska mål. (Slå själv upp det, det är definitionen för en terrorist.)

Det förekommer också en hel del oärlig ingenjörskonst bakom FN:s försök att dominera
alla världens ekonomier. Global-uppvärmnings-troende har till  exempel tillgripit nyttande
av sådana begrepp som "klimatförnekare" mot dem som inte håller med om deras för-
vrängda vetenskap. Själva frasen är intellektuellt oärligt, eftersom den innebär att vissa
människor inte skulle tro på existensen av klimatet över huvud taget.

Det är ungefär som om jag skulle säga att vatten innehåller obegränsat med fri energi,
men du är skeptisk avseende vatten som fri  energi, så jag kallar dig "vattenförnekare"
som om du inte ens skulle tro att  vatten förekommer. Det är den typ av vilseledande
språkbruk som nu drivs igenom av den globala uppvärmningens kommande diktatorer.

För varje dag som går känns hela det globala uppvärmnings-upplägget mer och mer som
ett 'stoppa-ner-det-i-halsen'-mandat, ungefär som Obamacare som försökte pracka på oss
högt prissatta  sjukförsäkring i  allas våra strupar. Om du tyckte Obamacare var  dåligt,
vänta bara tills FN kör igång 'Climate-Care' och tvingar dig att  betala en månadsavgift
för att kunna andas, prutta och köra bil, alla [tre] släpper ut växthusgaser. Gör dem alla
tre på samma gång -- om du är så samordnad -- och du blir tredubbelt beskattad!
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Förutom olika miljöagendor nyttjar också företrädarna för en global 
diktatur andra agendor, som tex. FN:s   Agenda 2  1 och 30.
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Växternas nyttjande av CO2 ignoreras totalt av IPCC

När koldioxidhalten stiger i atmosfären slår växter ut för att utnyttja detta CO2 och om-
vandla det till syre och andra biprodukter från växternas ämnesomsättning. Detta är an-
ledningen till att högre CO2-nivåer kommer att resultera i massiv global återväxt av skog i
före detta öknar och torra områden. Det kommer att bli en global expansion av skördar
och ett överflöd av mat för alla.

Vill du ha bevis? CO2 generatorer installeras rutinmässigt i växthus för att öka växternas
tillväxt och därmed livsmedelsproduktionen. Ju högre CO2-utsläpp i växthusens luft, desto
snabbare växer växterna och producerar livsmedel. Detta är ett vetenskapligt faktum som
inte ens IPCC kan förklara bort.

Det finns faktiskt annonser för CO2-generator att nyttjas i växthus vilka "maximerar till-
växtpotentialen" och "ökar produktionen."

Ja, högre nivåer av CO2 ökar livsmedelsproduktionen just på grund av att de flesta livs-
medelsproducerande grödor ständigt är svältfödda på CO2.

Ändå hävdar IPCC i sin(a) jämmer-och-elände-rapport[er} att högre CO2-nivåer kommer
att minska produktion av livsmedel och orsaka global livsmedelsbrist. De säger att det fin-
ns "Risk för tillgång på livsmedel kopplat till  stigande temperatur*, torka och nederbörds-
variationer, särskilt för de fattiga." 
* Den globala  uppvärmningslögnen,  även benämnd ”Climategate”,  avslöjades redan 2009 genom
läck-ta  mejl från  klimatforskningsavdelningen  vid  East  Anglia  Universitetet  i  England,  där  ett
omfattande  forskningsfusk  bedrivits.  Efter  detta  avslöjande  var  klimatfascisterna  tvungna  att  sluta
nyttja begreppet ”global uppvärmning” och övergå att nyttja begreppet ”klimatförändringar'. Youtube-
länk: Lars Bern – Klimatbedrägeriet beskattar massorna och flyttar makten till EU.
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USA-annons för maximering av grödor i växthus med Johnson CO2-generatorer.
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Som du kanske redan märkt härleds med automatik varje översvämning, torka, regnoväd-
er, tillfälligt kallt, en varm dag, en kall dag eller en mild bris till "den globala uppvärmning-
en"*. Nästan som om Jorden aldrig haft något väder alls förrän den globala uppvärmning-
en blev ett problem. Om solen går upp i morgon, måste det bero på grund av den globala
uppvärmningen! Är det är en mulen dag, så handlar det också om den globala uppvärm-
ningen! Man försöker lura i oss att det inte fanns några extrema väderförhållanden på vår
planet innan den moderna industriåldern.
* Se ovan angående den globala uppvärmningslögnen.

Blaskig vetenskap

Detta 'väder-skuldbeläggningsspel' påstås naturligtvis bygga på "vetenskaplig" grund och
därmed vara obestridligt. Men vart hittar vi egentligen vetenskapen i detta? Väderförhål-
landen är utomordentligt komplexa, vilket kräver stora superdatorer som körs kör 24/7 för
att göra skrattretande dåliga prognoser för kvällsnyheternas väderleksrapport. Klimatdata
är så blaskiga att en person kan nyttja 'plocka-russinen'-metoden för att få fram nästan
vilken som helst "vetenskap" de önskar få fram av datan.

Genom att inrikta mig på särskilt utvalda data skulle jag kunna "vetenskapligt bevisa" att
mörker förorsakar is, eller att solen förstör grödor. Med tillräckligt med historiska data kan
nästan vem som helst skapa underlag för vilken som helst tänkbar teori, t.e.x. att vindar
uppstår när träd böjer sig!
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Greta Thunbergs företrädare på posten som förste profet för Klimatologi-
kyrkan, den förre presidentkandidaten Al Goore.
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Klimatforskningen är så dåligt förstådd att de som kallar den globala uppvärmningen för
"fastslagen" sysslar med självbedrägeri. Det är inte mer fastslaget än den tossiga tanken
att det inte finns liv någon annanstans i universum utom här på Jorden, och att vi vet detta
eftersom Jorden är den enda plats där vi har hittat liv. En avsaknad av dementerade data
bevisar inte slutgiltigt sanningen i den begränsad uppsättning data som du har valt att ta
fram.

Totalt  alarm över  global  uppvärmning,  total  tystnad angående GMO-
grödor

Tack och lov har USA:s utrikesminister John Kerry klarlagt allt för oss med hans veten-
skapliga briljans, genom att säga att kostnaden av att inte agera kommer att bli "katastro-
falt", han tillade:

”Om vi inte agerar dramatiskt och snabbt, talar vetenskapen om för oss att vårt klimat och
vårt sätt att leva bokstavligen är i fara. Förnekande av denna vetenskap är tjänstefel.” (3)

Men förnekelse är naturligtvis exakt hur Vita Huset hanterar frågan om genetisk förorening
från GMO-grödor. Det är så Obama* hanterar frågor som GMO-märkning, kvicksilver i
dentalt amalgam, kvicksilver i vacciner och även toxicitet av aspartam (som nyligen varit
kopplat till  ökad dödsrisk hos kvinnor).  Förnekande är också hela filosofin bakom den
federala regeringen när det gäller statsskulden. En kollaps in i ekonomisk ruin kommer
sannolikt att vara långt mer katastrofal än stigande CO2-nivåer - men ändå fortsätter de
att spendera oss in i glömska, i total förnekelse av ekonomisk verklighet. Kommer Kerry
nu erkänna att detta är "ekonomiskt tjänstefel?"
* Artikeln skrevs 2014 under Obamas tid i Vita huset.
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Politiker i vita huset och på andra ställen förnekar helt farorna med GMO-grödor. 
Putins Ryssland utgör ett av undantagen.
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När det kommer till verklig vetenskap agerar Vita Huset praktiskt taget som ett Förnekel-
seministerium! Alla andra hot mot människors liv – som GMO-livsmedel, giftiga medicin-
er, giftiga bekämpningsmedel och gifter i industrin – ignoreras rutinmässigt som standard.
Den globala uppvärmningen har magiskt valts ut för granskning bara för att  det tjänar
målen för maktcentralisering hos de globala maktspelarna. inte för att folk som John
Kerry eller Barack Obama plötsligt känner ett oemotståndligt behov av att agera i männi-
skans och ekosystemets långsiktiga intressen.

Om de verkligen kände att mänskligheten behövde räddas från katastrofal kollaps, skulle
de till att börja med skydda elnätet från solstormar. De borde förbjuda genmanipulerat
utsäde för att främja förhindrande av katastrofal genetisk förorening och en  'livsmiljöför-
störande'  kollaps. De till och med kanske även skulle förbjuda giftiga cancerframkallande
kemikalier i livsmedel som natriumnitrit, som finns i nästan alla charkuteriprodukter.

Varje påstående om att världens ledare plötsligt skulle ha blivit otroligt bekymrade över
framtiden för mänskligheten, är ren skrattretande teater. Oavsett om det finns verklig vet-
enskap som stödjer [påståendena] om den globala uppvärmningen* eller inte, så har poli-
tiker, hur som helst, inget intresse av att den verkliga vetenskapen. Allt dom är intres-
serade av är att koncentrera sin makt över mänskligheten, och om åkallande av skrämsel-
alarm över den globala uppvärmningen* kan hjälpa dem att krossa friheten och ta kontroll
över världens ekonomier, då är detta deras spelupplägg!
* Idag ändrat till begreppet 'klimatförändring' p.g.a. avslöjandet om forskningsfusk vid East Anglia Uni-
versitetet.

Bilden: Är detta vad vi har att vänta i fram-
tiden  om  vi  inte  underordnar  oss  Klimat-
Gretas  propåer  om inordnande  i  en  global
miljödiktatur?

Deras upprop för att "rädda mänskligheten" är bara ett trick för kontroll. Det handlar inte
om en sann andlig kallelse för dessa människor. Om det vore så skulle de varna för alla
andra hot mot mänskligheten som står i konflikt med storföretagens vinster (såsom gen-
etiskt modifierat utsäde och kvicksilver i vacciner).

Källor för denna artikel inkluderar
(1) http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_...
(2) http://www.foxnews.com/politics/2014/03/31/c...
(3) http://www.bbc.com/news/science-environment-...

Länk originalartikel: IPCC's doom-and-gloom global warming apocalypse is political theater, not real science
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