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Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel onzin en frauduleuze resultaten er in de loop der jaren
door klimaatprofeten zijn gepresenteerd.
De grote agenda rolt verder, ondanks dat zelfs de wetenschap op een aantal ongemakkelijke
waarheden stuit voor wat betreft het klimaat.

Iedere dag opnieuw zien we de meest waanzinnige berichten verschijnen over maatregelen die
worden genomen of voorgesteld om de aarde te "redden". Een aarde die volgens
klimaatprofeten alarmerend snel opwarmt en lokaal in NL al helemaal volgens leugenfabriek
het KNMI
.
Het is opmerkelijk ook hoe selectief mainstream media omgaan met berichten die ze wel of
niet publiceren met betrekking tot het klimaat.
De hierna volgende berichten zijn wetenschappelijke feiten en toch zal je deze niet of
nauwelijks ergens tegenkomen.
Feit 1: Het klimaat is altijd al aan veranderingen onderhavig geweest; altijd
Wanneer je de temperatuur bekijkt over de afgelopen 10.000 jaar, dan zie je dat deze nooit
stabiel is, maar altijd onderhavig is geweest aan cyclische schommelingen. Er is niet één
klimaatwetenschappers die dat wetenschappelijk zal ontkennen.
Het maakt niet uit of je wel of niet gelooft in de door de mens veroorzaakte opwarming van de
aarde, in alle gevallen zijn wetenschappers het met elkaar eens dat de temperatuur op aarde
schommelt.
Het klimaat is altijd veranderd. Keer op keer op keer. Die verandering is zowel de ene als de
andere kant op gegaan voor wat betreft temperatuur.
Het is eveneens een wetenschappelijk feit dat tot zo’n 150 jaar geleden de mens geen dingen
deed die uitgelegd zouden kunnen worden als zijnde verantwoordelijk voor de opwarming van
de aarde.
Feit 2: Temperatuurstijgingen in het verleden zijn niet door de mens veroorzaakt.
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Tot aan het moment dat de industriële revolutie op gang kwam rond 1860 is het een
wetenschappelijk feit dat klimaatveranderingen niet veroorzaakt kunnen zijn door CO2 uitstoot
van de mens.
En toch zijn er in de afgelopen 2.000 jaar meerdere keren periodes geweest met een
aanzienlijke temperatuurstijging zoals te zien op de volgende kaart. Die stijgingen in
temperatuur kunnen dan ook onmogelijk door mensen zijn veroorzaakt.
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