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Efter at COVID-19 svindelen er blevet afsløret som 
optakt til The Great Reset, er mange mennesker nu 
klar over, i hvor høj grad videnskaben er blevet kor‐
rumperet for at tjene politikernes interesser. Dette 
gælder også klima-"videnskaben".

Du har sikkert allerede gættet, at jorden ikke bli ‐
ver varmere. Men du kender måske ikke disse 
kends     gerninger, som hver enkelt af dem ville mod‐
bevise den falske hypotese om global opvarmning 
(ubevist teori) totalt. Her er fem af dem. Og dette er 
blot toppen af isbjerget.

1. CLIMATEGATE.
I 2009 blev der lækket 1.079 e-mails mellem klima ‐
forskere fra University of East Anglia's Climatic 
Research Unit (CRU) i Storbritannien og andre, der 
arbejdede sammen med dem. Denne lille gruppe af 
forskere havde været de mest indflydelsesrige i for ‐
bindelse med den verdensomspændende alarm om 
den globale opvarmning. Deres e-mails beviste, at de 
var involveret i uetisk praksis, såsom at manipulere 
med data og holde forskere, der var uenige med 
dem, ude af peer review-systemet.

Disse lækkede e-mail-dokumenter afslørede dis ‐
kussioner mellem disse mænd om, hvordan de kun ‐
ne manipulere data for at slippe af med middelalder ‐
ens varmeperiode, som strakte sig fra omkring 950 
e.Kr. til 1250 e.Kr. De afslørede, at denne gruppe og ‐
så overvejede taktikker for at forhindre frigivel sen 
af de data, som IPCC's konklusioner var baseret på: 
data anmodet af andre videnskabsmænd under lov ‐
ene om frihed til information (FOI). I Storbritannien 
er undladelse af at frigive FOI-anmodede data en 
strafbar handling. Phil Jones, leder af Climate Re ‐
search Unit, hævdede at have mistet store bidder af 
disse data.

To år senere, i 2011, blev der lækket yderligere 
5000 e-mails i det, der nu kaldes Climategate II. Dis ‐
se var endnu mere overraskende og belastende end 
de 1.079, der blev offentliggjort i 2009. Myron Ebell 
kommenterede: "Hvis der var nogen tvivl tilbage efter 
at have læst de første Climategate-e-mails, så gør den 
nye sending e-mails, der dukkede op på nettet i dag 
[22. nov.] det klart, at FN's Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer er en organiseret sammensværgelse, 
der har til formål at narre verden til at tro, at den 
globale opvarmning er en krise, der kræver en drastisk 
reaktion."

Dette burde i sig selv have været afslutningen på 
fiaskoen om den globale opvarmning. Desværre blev 
det hele dækket til..

2. KULDIOXID FREMSTILLES FEJLAGTIGT 
SOM DEN PRIMÆRE "DRIVHUSGAS"
Denne helt forkerte graf vises for vores børn:

Grafen bør faktisk se således ud:

Denne graf viser den korrekte procentdel af vand‐
damp, der udgør over 95 % af alle drivhusgasser, 
sammenlignet med kuldioxid, metan og lattergas. 
Klimaalarmisterne valgte kuldioxid som den skyld ‐
ige, fordi det produceres, når vi forbrænder benzin 
og naturgas. De kunne således give menneskeheden 
skylden for "opvarmningen".

3. FALSKE FORUDSIGELSER
Ingen af de mange forudsigelser fra klimaalarmis‐
terne, der startede i 1970'erne, er sket. I modsætning 
til er astronomien - en rigtig videnskab - i stand til 
at forudsige sol- og måneformørkelser på sekundet.

I 1970'erne overdængede medierne os med tu ‐
sindvis af artikler om, at vi var på vej mod en istid. 
Da klimaet så begyndte at blive varmere i 1980'erne, 
vendte de pludselig denne historie om og sagde, at 
jorden varmer op. Du kan læse om de mange falske 
forudsigelser i bogen "The Green New Deal and 
Climate Change": What You Need to Know, som kan 
købes på Amazon.
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