Etienne van Rattingen

Over ‘opwarming’ van de aarde,
klimaatonzin en CO2
Een speciale mededeling aan alle frauderende en liegende
wetenschappers van de VN, IPCC, meteorologische
instituten, groene politieke maffia en alle hersenloze
papegaaien, (de alle donderdagen 36.000 spijbelende
scholieren en studenten inclusief. Ga eerst achter het
BEWIJS als je ooit voor WETENSCHAPPER wilt doorgaan)
Als mensen een granieten plaat voor de kop hebben moet je ze maar op hun pik trappen

Inleiding
Na ongeveer 20 jaar lang de leugen ‘opwarming van het klimaat’ geslikt te hebben is er plotseling
een veranderende teneur op te merken. Men praat niet langer over ‘opwarming’ maar men begint te
laveren in de richting van klimaatverandering. Met het woordje klimaatverandering kan men namelijk ALLE richtingen op en aangezien degenen die voor het klimaatkarretje van Rothschild gespannen zijn een geheugen hebben met de geheugenlengte van een eendagsvlieg zal het geen moeite
kosten om hen wijs te maken dat ze dit altijd hebben beweerd. Gore pipo inclusief die tot op dit moment op meer dan 90 leugens en onregelmatigheden is betrapt wat zijn ‘documentaire’ leugen betreft. Maar die klootzak gaat rustig verder met het verspreiden van de klimaatleugen terwijl in Engeland geen enkel kind zijn ‘docu’ mag zien! Door al zijn propagandaleugens en daarnaast opgezette
handel in ‘verse’ lucht is hij toch maar even multimiljonair geworden. En de belastingbetaler mag
alweer voor al deze leugenachtige zever opdraaien.

Mens en klimaat. De Baseline!
Er is geen enkel bewijs dat de mens enige invloed heeft op het klimaat. Om dit te kunnen bewijzen moet je een BASELINE opzetten om statistisch te kunnen bewijzen dat je stelling ook werkelijkheid is. Omdat geologische processen miljoenen jaren omvatten en er vele temperatuurvariaties
te zien zijn in de globale temperaturen, is een BASELINE een start om de data overheen de miljoenen jaren in kaart te brengen.
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Volgens alle papegaaiende onnozelaars en IPCC prutsers leven we in een tijd van ‘recordhoge’
temperaturen terwijl we volgens de te BEWIJZEN FEITEN leven in een van de koudste perioden
gemeten over de laatste 65 miljoen jaar.

Er bestaat geen splintertje bewijs dat huidige temperaturen buiten een normale natuurlijke variatie
vallen. Meteorologen en IPCC-leden ondernemen vele pogingen om u met aangepaste data te misleiden en statistieken op te bouwen met gemanipuleerde data. Politici en groene maffia zijn papegaaien die hersenloos de ‘GORE’ leugen blijven verspreiden. Vooral het napraten van de vele doemscenario’s maken diepe indruk op de onwetende burger. Angst doet hen geloven dat al deze desastreuze maatregelen die alleen maar geld kosten maar geen donder uithalen omdat we geen vat hebben op het klimaat, noodzakelijk zijn.
Laat ons eerlijk zijn. Uit ECHTE BASELINE data kan men zien dat de aarde voor de helft van de

542 miljoen jaar overdekt was met ijskappen. In de grafiek kan men zien dat er perioden zijn geweest waarin het ijs ‘snel’ is gesmolten, afgewisseld met perioden waarin het ijs weer ‘snel’ werd
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opgebouwd. Er is dus niets abnormaals te zien als we spreken over smeltend ijs in de huidige tijd,
waarbij ik dien op te merken dat aan de zogenaamde ‘smeltende’ noordpool het ijs is toegenomen in
oppervlakte en dikte ter grootte van de staat Alaska, een staat bijna even groot dan ongeveer alle
staten van de VS samen. ‘t Is maar dat u het weet!

Waterpeil
Zeewater stijgt op een normale manier over een periode van 8.000 tot 10.000 jaar zodat we kunnen zeggen dat de mens geen enkele invloed uitoefent op het rijzen van het waterpeil in oceanen.
De IPCC leugenaars en groene maffia mede hun papegaaien praten over rijzen van het waterpeil
maar om al hun LEUGENS te ‘bewijzen’ hanteren ze grafieken die maar 50 tot 100 jaar teruggaan.
Grafieken die langere tijd teruggaan leggen hun IDIOTE LEUGENS bloot!

Er is geen bewijs voor een indicatie dat het klimaat zich abnormaal gedraagt en al zeker niet veroorzaakt door invloed van de mens. Het enige wat er is geproduceerd is de HYPOTHESE over CO 2.
CO2 zou zogezegd verantwoordelijk zijn voor verandering van het klimaat. En om dat te kunnen bewijzen, zijn de ‘wetenschappers’ modellen gaan produceren. Alleen, deze modellen komen met verschrikkelijke voorspellingen. Bekijk de woorden hypothese, modellen en voorspellingen. De vroe-
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gere glazen bol is nu veranderd in een computer. De uitkomst? Dezelfde LULKOEK van een zelfde soort oplichters!

Als de hypothese constant zorgt voor verkeerde uitkomsten dan kun je parameters aanpassen wat
je wil. De uitkomst zal altijd BAGGER zijn. Elke hypothese is DIKKE SHIT! Je kunt de zaak niet
flessen omdat de BASELINE data bekend is. Alleen idioten, imbecielen en randdebielen geloven
deze KLOOTZAKKERIJ ontsproten aan het misdadige brein van Rothschild en de Jezuïet! Ik noem
de Jezuïet omdat de paus dit ook is beginnen propageren. Als moordenaars, die hun eigen geboorteland niet meer in durven, zulke leugens beginnen te uiten omdat ze zogenaamd nog worden geloofd
door miljoenen ‘gelovigen’ dan moet men extra voorzichtig gaan worden! Corruptie, fraude en leugens bestaan omdat GELD, SEKS en GOD kunnen worden misbruikt! Het Vaticaan heeft ze alle
drie in overvloed.
CO2 is niet meer dan een hypothese en is volgens leugenaars en fraudeurs DE oorzaak voor opwarming van de aarde, nu omgetoverd in klimaatverandering. Tot nu toe echter hebben ze steeds ge-

De houding van de (EU) politiek, ‘geheime’ clubjes, denktanks, wetenschappers
en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik gebruik
om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen
faald om dit aan te tonen. Indien CO2 omhoog gaat dan zal er een temperatuurdaling volgen. Dit is
een vaststaand feit waar geen enkele wetenschapper tegenin kan gaan. Daarbij gaat dus ook hun hypothese over H2O verdamping gevolgd door de vele regens mank. Want CO 2 verhoogt de temperatuur is een even grote hypothese dan hun klimaatmodellen. Ook hier falen ze al meer dan 10 jaar
om hun hersenspinsels in een computermodel te ‘vertalen’.
Ook het verhaal van de oplopende temperaturen is een fabeltje. Ook hier falen ze al zeker 20 jaar
om het te berekenen. Alle uitkomsten zijn veel te hoog.

Conclusie
De aarde doet onder invloed van de zon exact wat de aarde doorheen haar bestaan altijd heeft gedaan. Ze werkt haar eigen cyclus af. Mens, dier of plant hebben hierop geen enkele invloed.

We zitten in een van de koudste perioden van de laatste 65 miljoen jaar. Ook zijn de huidige temperaturen in de laatste 100.000 jaar lager dan in voorgaande perioden van 100.000 jaar. Feitelijk
kunnen we nu twee kanten op. Of het wordt warmer, of we breiden de koudeperiode nog wat uit.
Maar wat het BEWIJS betreft zitten we op dit moment in een koudepiek. Uit de grafiek kunt u lezen
dat de temperatuur op geen enkele manier afwijkt van een normaal patroon. Al zeker niet wat betreft de laatste 10.000 jaar. De rode punten op de nul lijn zijn de ‘uitkomsten’ van de gemanipuleerde hypothetische data, geproduceerd door de frauderende en leugenachtige IPCC en alle kontenneukers. Dat is ‘het bewijs’ dat ze publiceren wat door alle groene maffia, meteorologen en andere papegaaien en kontenneukers wordt ‘uitgedragen’. Ook zonnevlekken vertellen het tegendeel. We zitten in een nieuwe opgaande cyclus met minder tot geen zonnevlekken. Dus de komende 11 jaar zullen we nog kouder weer krijgen. Ons klimaat wordt gedomineerd door de zon. Iedereen die beweert
dat de mens of CO2 er iets mee te maken hebben is een RANDDEBIEL!
Of, zoals mijn Amerikaanse vrienden het onder woorden hebben gebracht.

These people are completely full of shit
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