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Jag har läst 
- Ändra livsstil är en andlig fråga.  2013-09-27
- Öppet brev till miljöminister Lena Ek.  2013-11-11
- Klimatutmaningen – från kris till möjlighet, oktober 2013
och ytterligare en del verk från svenska kyrkan.
 
Jag blir förskräckt över okunnigheten som nämnda alster uppvisar.
 
Det budskap som kyrkan förmedlar tycks mig vara av samma art som 
1600-talets häxprocesser runt om i den kristna världen.
 
Om Svenka Kyrkan framhärdar i att bedriva  världssocialism förklädd till 
miljösamvete  då ser jag mig nödsakad att lämna svenska kyrkan.
 
Jag kan visst gå med på att stödja fattiga människor och fattiga länder, men 
när det sker med skrämsel och hot som påtryckning då säger min etik och mitt 
civilkurage NEJ, NEJ, NEJ !
Där har Svenska Kyrkan hamnat i ett djupt och omoraliskt handlingssätt. 
Kanske är det medvetet och då är det förfärligt. Kanske är det omedvetet på 
grund av att man tror att man gör rätt. Då behöver kunskapsnivån höjas avse-
värt.
 
Det vi svenskar dagligen matas med är klimathotet och konsensus. Det kom-
mer inte från vetenskapsmän utan från journalist-profeter som är ute i politis-
ka syften. Det vetenskapsmän har att berätta får vi sällan höra, för det filtreras 
bort i massmedia.
 
Följ gärna bloggen där fri vetenskaplig debatt sker.
www.klimatupplysningen.se
Andra kunskapskällor kan vara
www.tjust.com/2013/larmentystnar.pdf
www.tjust.com/vit/2013/granska.pdf
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På Antarktis finns 90% av jordens is med en tjocklek på ungefär 3000 m. Där 
är ismängden nu den mest omfattande vi någonsin iakttagit, 2.6% större än 
normalt anges.
 
I Arktis, vars flytande is brukar vara 1 - 4 m tjock, börjar ismängden nu vara 
normal.
www.klimatupplysningen.se/2013/11/06/snabb-tillvaxt-den-artiska-isen/
 
Grönlandsisen har tidigare smält så att det skulle kunna förorsaka världsha-
vens höjning med 6 cm till år 2100. Men det tycks ha avtagit nu.
 
Aldrig förr i historien har så många människor med så oerhört mycket av 
andras pengar gjort så lite nytta som koldioxidjägarna. Tusentals miljarder och 
med noll resultat är ett svårslaget rekord. Det är dags för MSM, SVT nyhets-
rapportering och i synnerhet vetenskapsredaktionen samt Svenska Kyrkan att 
börja varna för att jorden troligen är på väg mot en ny liten istid i stället.
 
Tyska socialdemokrater säger nu STOP!
Vid toppmötet i Warsawa (COP 19) kommer Australien att meddela att man 
inte längre ställer upp på “klimat”-hoten.
Kanada har tidigare sagt ifrån och sådan är tendensen runt om i världen. 
Tack och lov för den tillnyktringen !
 
När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäck-
er man ibland att en idé som verkade vara riktigt idéaktig inne i hjärnan, är 
helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på,  
sa den snusförnuftige Nalle Puh. Så är det med det som kallas förnyelsebart 
som är  riktigt idéaktig inne i hjärnan.  Men när det kommer ut i det fria upp-
täcker man, att det kräver så mycket av jordens resurser med miljöförstörelse 
som följd. Och påverkan på klimatet, nej någon sådan påverkan finns inte. 
Vindkraft kräver tiotals mer av jordens resurser och tusenfalt mer landskaps-
yta än vad kärnkraft gör och då är även bränslet inräknat. 
www.tjust.com/vit/2013/vind-nuklear.mov
Min uppfattning är, att endast virrhjärnor och de mycket okunniga älskar 
vindkraftverk.
 
Svara mig gärna på miljardkronorsfrågan
www.tjust.com/2013/1000000000.pdf
 
Nedan har jag samlat några citat i ämnesområdet.
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Vi skapar en väldig ängslan utan att det är befogat. Ja, människan påverkar klimatet.
Men nej, inget tyder på att uppvärmningen är så allvarlig att vi behöver drabbas av
panik. Lennart Bengtsson, KVA

Så tala stenarne, då alla andra ting tiga. Carl von Linné

För min del kan jag inte förstå att någon som tror på vetenskapen kan undgå
att vara klimatskeptiker.
Sten Kaijser, professor emi. Uppsala

Den onyanserade alarmistiska tonen kan exemplifieras av Gustav Fridolins uttalande under 
den senaste klimatdebatten i riksdagen – ”vi skenar mot fyra graders uppvärmning”. Det ver-
kar inte vara med sanningen överensstämmande.
Reinfeldt

Sambandet mellan t.ex antalet orkaner och temperaturökningen har aldrig
påvisats utan används svepande som argument. Det verkar som om AR5 nu
anpassat sig till verkligheten och direkt uttrycker avsaknaden av samband mellan
extrema väderhändelser och utsläppen av CO2. Detta innebär att argumentet
borde föras bort ur diskussionen.
Lennart Bengtsson, KVA

Skulle de här mötena vara öppna, skulle de fl esta behöva följa bara ett av
dem för att förlora illusionen om att IPCC är en forskardriven organisation,
som producerar vetenskapligt baserade rapporter.
Donna Lafromboise / kanadensisk journalist,

Att vår planet utsatts för en obetydlig uppvärmning, som knappast någon skulle ha
märkt om inte meteorologerna talat om det, kan inte utgöra skäl till en radikal och oprövad
ändring av den globala samhällsekonomin. Lennart Bengtsson, KVA

There Is No Alarming Sea Level Rise!
Nils-Axel Mörner, docent KTH

Det finns ingen övertygande bevisning av att mänskligt utsläpp av koldioxid, metan
eller andra växthusgaser förorsakar nu eller i nära framtid katastrofal upphettning av
jordens atmosfär och rubbning av jordens klimat. Tvärtom, det finns vetenskapliga
belägg för att ökning av atmosfärens koldioxid åstadkommer många nyttiga effekter i
jordbruk och boskapsskötsel.
31 000 vetenskapsmän varav 9 000 med doktorsgrad eller mer.

Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.
/ Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.

I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén
att föroreningar och hotet om global uppvärmning skulle vara en lämplig metod.
/ Alexander King, ordförande i Romklubben.

Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse.
/ Paul Watson, grundare av Greenpeace

Fredrik Reinfeldt (M) sa i partiledardebatten: “I världen finns 34 000 miljoner ton koldiox-
idutsläpp. Av dem finns 58 i Sverige. Att säga att Sverige löser klimatfrågan är inte riktigt”. 

Och Göran Hägglund (KD) fyllde på: “Det allvarligaste hotet är energipolitiker ....”. 

Mats Odell, ordförande i Näringsutskottet, kallade vår energipolitik för “en häxbrygd 
med enbart förlorare”.
--------------------------------


