
Pelko on avain valtaan
17.06.2013 09:55

   MIKSI PELOTELLAAN ETTÄ:
         - YK:n alaisen IPCC ilmastonmuutospanelin todistelun mukaan ilmastonmuutos johtaa
katastrofiin 2050 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden tuottaman CO2:n tuplaantuminen
ihmisen aiheuttamana johtaa jopa 7 asteen keskilämpötilan nousuun, kun katastrofiraja on jo 2
asteen nousussa? 
         IPCC:n 18 055:stä ”tieteellisestä” todisteesta (2007) peräti 5587 on paljastettu
ulkoparlamentaaristen ja epätieteelisten  järjestöjen esiteaineistoiksi, opiskelijoiden
harjoitusselvityksisi ja toimittajien lehtiartikkeleiksi (Laframboise, Costella, NIPCC, ym.). IPCC
jäi kiinni 17.11.2009 (nk. Climategate)  tutkimustulosten vääristelystä ja vain valikoitujen
”totuuksien” julkaisemisesta. Ilmasto ei ole lämmennyt 16 vuoteen lisääntyneestä CO2:sta
huolimatta. IPCC on myöntänyt ilmaston lämpiämisen hiipuneen 2000-luvulla. Maailman
etevimpiin kuuluvan, moninkertaisesti palkitun maapallon ilmamassan  ja energiakuljetuksen
termodynamiikkaan erikoistuneen professori Jyrki Kauppisen tuore tutkimus todistaa, että
CO2:n kaksinkertaistuminen nostaisi maapallon keskilämpötilaa vain 0,31 astetta. Professori
Kauppinen ja tunnettu ympäristötekniikan dosentti, professori Jarl Ahlbeck eivät ole kelvanneet
ympäristöministeri Ville Niinistön Ilmastopaneliin!            - Napajäätiköt ja jäävuoret sulavat,
vedenpinta nousee Suomenkin rannikoilla jopa 7 metriä? 
         Etelänavan jääpeite oli 9.4.2013 yli miljoona km2 eli n. 25% laajempi kuin keskiarvo
1979-2008 (Illinoisin ja Bremenin yliopistot). Pohjoisnavan jääpeite on 2013 yhtä suuri kuin koko
2000-luvun keskiarvo (mm. Alaskan yliopisto). Napojen jääpeite on yhteensä 500 000 km2
suurempi kuin keskiarvo 1979-2008 eli n. 18 Mkm2 (http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/)!
 
   
 
  -
Maapallon energiavarat loppuvat? 
         Ympäristönsuojelijat vähät välittävät,  miten tuulivoimaloiden neodymium-metallin
jalostaminen tuhoaa ympäristöä. Ja miten aurinkopaneleja valmistavien kiinalaisten työläisten
terveys tuhoutuu. Kuten biopolttoaineiden tuotanto tuhoaa sademetsiä ja viljelysmaita. Ja
paljonko köyhiä kuolee nälkään, kun 40% USA:n maissisadosta keitetään
”ympäristöystävälliseksi” bioetanoliksi? Kulmaporaustekniikan myötä liuskekaasua löytyy
yhtäkkiä rajattomasti maapallolta. Yksin Islannin kuumien lähteiden tuottama energia tyydyttäisi
koko läntisen maapallon energiantarpeen. Ja vähän syvemmällä odottaa 4 000-asteinen
magma käsittämättömän suurena energianlähteenä!            - Maapallon väkiluku kasvaa 6,8
miljardista yli 9 miljardiin 2050 mennessä (YK 2010)? 
         Väkiluvun kasvu on vähentynyt 80-luvun yli 90 miljardista alle 80 miljardiin vuodessa (YK
2012)!
         - Ruoka loppuu maan päältä 2050 mennessä (YK:n ruokaraportti 11/2011)? 
         Ruuan riittävyys maapallolla on poliittinen ja logistinen ongelma. Eikä vedenalaista
kasvillisuutta ole hyödynnetty vielä alkuunkaan (NASA)!            - Puhdas vesi loppuu, vain
2,5% maapallon vedestä on juomakelpoista (Yle 24.5.13: 500 tutkijaa Bonnissa)? 
         Puhdas vesi ei lopu. Se ei ole tekninen vaan logististinen ongelma!           -
Aavikoituminen uhkaa maapallon viljelysmaita?
   
   Esim. Saharan aavikoituminen on paljon esitettyä vähäisempää (Science News -91, Haggett
-98)!            Suomessa lapsetkin aivopestään IPCC:n ilmasto-opilla. Opetusneuvos Lea
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Houtsonen toteaa ”Me tukeudumme  IPCC:n käsityksiin”. Opettajien liiton puheenjohtaja Sirpa
Lappalainen selittää itsevarmasti, ettei ilmastonmuutosepäilijöillä ole sijaa, koska ”meillä on niin
vankka koulutus”. Mitä nämä opettajat tietävät ilmastoon vaikuttavista differentiaaliyhtälöistä,
termodynamiikasta,  kaasujen ja nesteiden virtausopista ja niiden energiankuljetustehoista,
ei-koveriantista kvanttielektyrodynamiikasta, aerosolivirtauksista troposfäärissä, jne. jää
arvattavaksi.
         Tosiasiaksi jää, että lapsiamme aivopestään kouluiästä alkaen IPCC:n politiikkaa ajavilla
ilmasto- ja ympäristöraporteilla. Iloisista pojista tehdään säikkyjä tätejä. Se ei voi olla eettisesti
eikä moraalisesti oikein!
         Eliitti tietää, ettei valta kasva  kiväärin piipusta vaan siitä, että peloitellut, ahdistuneet
ihmiset antavat laillistamansa vallan pelastajiksi julistautuville. Avain valtaan on pelkotilojen
ruokkiminen - uskonnosta ja politiikasta alkaen aina terveydenhoidon Sote-sotkuun, josta
potilaat pakenevat yksityisiin terveysasemiin.   
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