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Koná se summit k problému globálního oteplování, na kterém se bude dohadovat, jak bude lidstvo 
bojovat s klimatickými změnami.

Boj  lidstva  proti  klimatickým změnám má asi  tak  stejnou úroveň jako boj  proti  hurikánům s  tím 
rozdílem,  že  před  klimatickými  změnami  není  šance  lidstvo  evakuovat.  Z  boje  proti  globálnímu 
oteplování  se  vyklubal  akorát  výnosný  kšeft  s  předraženou  a  nic  neřešící  technologií  zahalen  do 
ušlechtilého pláště zeleného náboženství.

Je naprostou samozřejmostí, že člověk by měl být k přírodě šetrný. Vliv člověka na globální oteplování 
je záměrně zveličován a sami vědci nejsou s to se shodnout, jak velký vliv člověk ve skutečnosti na 
oteplování má. Většina studií, které nejsou pod záštitou panelu IPCC zdůrazňuje, že vliv lidstva na 
globálním oteplování je minimální, pohybující se ve zlomku celkového oteplení.

Ekologisté  lidstvo  doslova  straší  katastrofickými  scénáři.  Považte,  za  posledních  padesát  let  se 
průměrná teplota zvýšila o plných 0.6°C! Pokud by teplota rostla stále stejným tepmpem, tak se za 
dalších 250 let dostaneme na teplotu, která na Zemi panovala ve středověku.

A s tím je pochopitelně nutno něco udělat.  Ekologisté  ve službách IPCC ale zapomínají  sdělit,  že 
oteplení lze pozorovat i na Marsu a tam žádné lidstvo, alespoň pokud je pozemšťanům dosud známo 
není. Že by za oteplením Marsu stáli Paroubkovi Marťané anebo zasahuje vliv lidstva tak daleko?

Ke klimatickým změnám docházelo na naší planetě už od jejího vzniku.  Je to proces který skončí 
teprve zánikem celé planety a je to proces, který nijak nezávisí na lidstvu. Samo lidstvo stěží může 
ovlivnit klimatické změny, maximálně se může pokusit minimalizovat svůj beztak už mizivý vliv.

Světoví  pohlaváři  budou řešit,  co podniknout  a  hlavní  slovo budou mít  právě  ekologisté  se  svým 
zeleným náboženstvím, kdy každý odlišný názor je považován za zcestný, škodlivý a umlčeníhodný. 
Možná  se  dočkáme  dalších  nesmyslů  jako  například  povinného  přidávání  škodlivých  biopaliv  do 
benzinu nebo silně prodělečných větrných elektráren.

Jak fungují ekologisté a panel IPCC se podařilo odhalit hackerům, kteří se nabourali do serveru centra 
pro výzkum klimatu na univerzitě v britském Norwichi a ukradli tisíce dokumentů a e-mailů, které si 
mezi  sebou  vyměňovali  přední  světoví  klimatologové.  Závěr?  Upravování  výsledků,  účelová 
manipulace s daty, umlčování oponentů, záměrné vypouštění poklesu teplot... Zkrátka vše pro to, aby 
"příznivci" globálního oteplování měli navrch a tím pádem mohli více ovlivňovat výdaje světa na boj s 
klimatickými změnami.

270 vědců a občanů zaslalo německé kancléřce Merkelové otevřený dopis v němž upozorňují, že se 
atmosféra už deset let neotepluje, ale naopak ochlazuje a že současná změna klimatu je jen běžným 
periodickým kolísáním teplot.

"IPCC musel dojít ke stejným výsledkům, při své práci však zcela opomenul 160 let měření teplot a 
150 let  analýz  CO2 a  ztratil  tím veškerý  nárok na  vědeckost,"  píší  vědci  a  poukazují  na  fakt,  že 
atmosféra je od roku 2003 dokonce opět výrazně chladnější, i když podle IPCC by se měla i nadále 
oteplovat.
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IPCC si upravuje data ke své potřebě a protože jsou oponenti záměrně umlčováni, nálepkováni jako 
odpůrci zpochybňující  vliv člověka na oteplování, jsou rozhodujícím hlasem. Koneckonců, proč by 
IPCC nepodváděl,  vždyť  zelený guru  Al  Gore,  soudem usvědčený  lhář  obdržel  za  svou filmovou 
lež Nobelovu cenu míru.
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