NÃO PERMITAM MAIS QUE VOS FAÇAM DE
IDIOTAS...
Parte 1
Entendam porque o “Aquecimento Global” é uma farsa (manipulação
grotesca) criada pela ONU (seus cientistas remunerados/chapa branca) e
sustentada por uma mídia alarmista, ignorante, irresponsável e cooptada; não
comprometida com a verdade.
O descontrole climático e geológico no Planeta que já presenciamos, e que
se agrava mês a mês, nada tem a ver com “os excessos” de emissões de CO2
geradas pela atividade humana.
Desde quando o aumento na atividade sísmica (terremotos) e na
atividade vulcânica (erupções) são causadas pela “ampliação nos níveis” de
gás carbônico na atmosfera? Isto é, no mínimo, ridículo!
As verdadeiras causas científicas são bem outras... A inversão dos pólos
do planeta, ora em andamento lento e gradual, é o detonador deste processo
de descontrole... Todo o resto é mera conseqüência!
No entanto no plano político internacional já se explica esta fraude
também de outra forma: Movimento Verde... Partidos Verdes... A nova cor do
comunismo!

Loucura ecofascista: “Você está congelando? Culpa do
aquecimento global!”
Escrito por Luis Dufaur

Um “vórtice polar” avançou sobre grande parte do território dos EUA fazendo
descer as temperaturas até -50º. (no recente inverno de 2014)
As cataratas do Niágara gelaram parcialmente e as perdas estão sendo
calculadas em bilhões de dólares.
Malgrado a intensidade do fenômeno, ele nada tem a ver com a tendência ao
esfriamento global que os cientistas objetivos vêm registrando há anos.
Trata-se
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oportunidades, com maior intensidade até.
Entretanto, grande parte da opinião pública americana considera o fenômeno
como um cruel desmentido da natureza à furada teoria do “aquecimento
global”.
Este posicionamento, na realidade, não tem base científica, mas sim um
poderoso fundamento psicológico que funciona assim: “como pode ser que o

planeta esteja aquecendo quando mais da metade dos EUA está paralisado por
um espantoso ‘vórtice polar’”?

Vórtice polar atinge Plattsmouth, Nebraska.

Os militantes ambientalistas sentiram na pele a força desta reação puramente
psicológica.
Afinal de contas eles não se interessam tanto pela ciência, mas apenas
tencionam manipulá-la para jogar a opinião pública contra o “capitalismo”, a
“civilização industrial”, o “progresso” e outras realidades que contradizem
seus sonhos anarco-socialistas.
Sentiram eles, então, a necessidade de manipularem mais uma vez
argumentos científicos para tentar desfazer essa reação psicológica.
Mas, o que dizer para ludibriar a opinião pública americana nesse ponto?
Difícil responder.
O certo que para surpresa de todos, ativistas “verdes” de ONGs, mídia e
centros científicos, não acharam nada melhor que pôr a causa no
‘aquecimento global’, nas ‘mudanças climáticas’ e outros slogans cada vez
mais gastos.
Para a opinião pública isso soou como o auge do desatino: “congelamos

porque o mundo aquece? Estão doidos?”
Não estão doidos, eles têm uma “religião” que lhes exige professar absurdos,
se isso serve para abalar a civilização ocidental.

Cataratas do Niágara parcialmente congeladas.

Um ápice de contradição foi atingido pela revista “Time”, de renome mundial.
Um de seus principais redatores, Bryan Walsh, chegou a profetizar que não só
este mais outros auges de frio acontecerão por culpa do aquecimento global
gerado pela civilização.

1974 e 2014: duas maneiras opostas de noticiar fenômenos idênticos.

O viés desinformador da “Time” ficou evidente pelo fato que em 1974 quando
um fenômeno semelhante atingiu os EUA, a revista noticiou-o como
anunciador do “esfriamento global”. O título do artigo da revista já o diz tudo
“Another Ice Age?” (“Outra era glaciar?”, segunda-feira, 24 de junho de
1974).

Mas, os ridículos não pararam por ai. O meteorologista Eric Holthaus que havia
anunciado que iria se esterilizar em 2013, para ajudar a salvar o planeta,
proclamou no Twitter: “Sim você pode agradecer o ‘aquecimento global’ por
ter nos oferecido este ‘vórtice polar’”.

Cidadãos de Minnesota se divertem com os sofismas da militância eco-farsante.

O Weather Channel, reconhecendo que publicava uma afirmação “contraintuitiva” citou cientistas que defendem a mesma inacreditável montagem do
espantoso esfriamento causado pelo aquecimento.
A ousadia do absurdo por vezes confunde as inteligências honestas que não
concebem que possa se chegar a tais estouvamentos.

Felizmente cientistas categorizados refutaram essas interpretações
distorcidas por um viés ideológico e puseram as coisas em seu lugar.
O Dr. Will Happer, premiado professor de Física da Universidade de Harvard
declarou: “os ‘vórtices polares’ tem estado por ai desde sempre. Eles não têm
quase nada a ver com algum aumento do CO2 na atmosfera”.
Também o meteorologista Dr. Ryan Maue repeliu a suposição absurda: “Esta
história do ‘vórtice polar é a mais recente mensagem de ‘Snapchat’ (aplicativo
para rede social): após alguns segundos a explicação se desfaz”.

O blog Real Science sublinhou o disparate de atribuir o frio ao calor e o semsentido de dizer que o aquecimento do Ártico gerou o ‘vórtice polar?’: “Como é
que alguém pode dizer que o Ártico está se aquecendo rapidamente e ao
mesmo tempo produzindo frios recordes? Como é que um frente de ar com
uma temperatura de -65ºF pode resultar de um gelo que está derretendo?
Essas afirmações são ridículas para além da compreensão humana. A extensão
da superfície do Ártico está normal. A neve no Hemisfério Norte está atingindo
recordes”.

A climatóloga Judith Curry, professora catedrática na School of Earth &
Atmospheric Sciences do Instituto de Tecnologia da Universidade de Geórgia,
respondeu categoricamente ao disparate: “O aquecimento global, causando o
‘vórtice polar’? Numa só palavra: NÃO”.
O climatologista Cliff Mass pediu seriedade à imprensa: “As alegações que nós
ouvimos esta semana, no sentido de que o ‘efeito estufa’ gera mais ondas de
frio, realmente, aparecem como desprovidas de qualquer fundamento na
observação e na teoria. A mídia precisa parar com esse argumento
insustentável”.

Cliff Mass: alegações dos ambientalistas estão desprovidas de qualquer fundamento.

Cliff Mass acrescentou ainda: “Todos esses relatos falsos estão produzindo
danos substanciais, fazendo com que muitos americanos acreditem que o
aquecimento global está tornando cada vez mais extremo nosso clima
invernal, quando a evidência observacional sugere que não há nada disso. Um
dia, alguns sociólogos terão que estudar esta ocorrência e os elementos
psicológicos que nos jogaram nisso”.
Nós, não acreditamos que se trate de alguma patologia a ser tratada pela
medicina ou pela psiquiatria.

No livro “Psicose ambientalista” de Bertrand de Orleans e Bragança, está
largamente demonstrado que as condutas aparentemente aberrantes do
ambientalismo radical, obedecem a uma religião ecológica, igualitária e
anticristã.

Esse fundo “religioso” fornece uma explicação coerente dos procedimentos
ambientalistas no Brasil e no mundo.
Fonte: www.midiasemmascara.com.br

Aquecimentistas presos no gelo antártico
Escrito por Luis Dufaur

A história é hilariante, mas reveladora do clima ideológico e pretensamente
científico com que vem sendo tocada a propaganda do “aquecimento global”,
e/ou “mudanças climáticas”.
Respeitadas as oscilações cíclicas, a expansão da superfície gelada da
Antártica cresce há 150 anos.
O grupo de “cientistas da mudança climática” preso pelo gelo no barco de
bandeira russa “Akademic Shokalskiy” foi felizmente resgatado e passa bem.
Um helicóptero do quebra-gelo chinês “Xue Long” (“Dragão da Neve”) os
conduziu até o australiano “Aurora Australis” que prudentemente não
ingressou na área.
Mas, o “Dragão da Neve” não conseguiu quebrar o gelo e também acabou
preso pelo mar em fase de congelamento malgrado o verão antártico.

Os tripulantes dos dois navios ficaram a bordo. Eles aguardam serem liberados
pelo quebra-gelo “Polar Star” da Guarda Costeira dos EUA, único habilitado
para a tarefa.
A mídia, entrementes, omitiu dizer o que ia fazer a equipe de cientistas:
demonstrar o “aquecimento global”!
Quarenta, de quarenta e uma crônicas (97,5%) de jornal impresso ou virtual,
recenseadas
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Institute,

abafaram o objetivo anunciado pelos cientistas até a ocorrência.
O noticiário camuflou os cientistas de “passageiros” ou de “turistas”.
A agência AFP apontou os perigos da expedição, a falta de conhecimentos do
mar da região e a inexperiência dos participantes, além dos riscos do resgate.
A história é hilariante, mas reveladora do clima ideológico e pretensamente
científico com que vem sendo tocada a propaganda do “aquecimento global”,
e/ou “mudanças climáticas”.

Foram constatar a mudança climática e verificaram na própria pele o contrário

O líder da expedição foi Chris Turney, professor de mudança climática na
universidade australiana de New South Wales. Em seu site pessoal, Turney
havia anunciado que o objetivo era “descobrir e comunicar as mudanças
ambientais que estão acontecendo no sul”.

O perigoso fiasco não lhe ajudou a criar juízo. Em entrevista a Fox News,
Turney reafirmou sua crença no derretimento global dos pólos.
“O gelo marinho está desaparecendo devido à mudança climática, mas aqui o
gelo está se acumulando”, acrescentou num comunicado, sem se importar com
a contradição nos termos.

O 'Dragão da Neve' não conseguiu se desentalar a si próprio e apelou ao antipatizado EUA.

E depois de uma tentativa de justificação concluiu: “estávamos no lugar
errado, na hora errada”.
De fato, o frio na Antártica vem aumentando de modo consistente há 35 anos
segundo a NASA.
Respeitadas as oscilações cíclicas, a expansão da superfície gelada da
Antártica cresce há 150 anos.
O total da superfície gelada do planeta aumenta regularmente há 25 anos,
pois o gelo antártico compensa a diminuição cíclica e temporária da camada de
gelo do Ártico.
A marinha australiana conhecia bem o local, mas os alegres ambientalistas
ficaram escravos de seus mitos e o navio alugado “Akademic Shokalskiy”
amanheceu o dia 30 de dezembro encravado numa banquisa de 4 metros de
profundidade.

USCG Polar Star. O vilipendiado vilão aquecedor do planeta (EUA)
é a grande esperança para solucionar a trapalhada.

Os ambientalistas pretendiam refazer o percurso da épica, mas trágica
expedição do explorador Douglas Mawson.
Em 1912, Mawson protagonizou uma histórica façanha de sobrevivência,
passando dois anos na Antártida, vencendo dificuldades gigantescas e ficando
como único sobrevivente de uma falida expedição ao pólo sul magnético.
Obviamente, os auto-embombados aquecimentistas não estavam dispostos a
sofrer nem a milésima parte do que padeceu seu herói e fugiram de
helicóptero na primeira dificuldade.
Não lhes faltará financiamento para nova excursão visando provar que o
planeta esquenta por todos os lados.
Fonte: www.midiasemmascara.com.br

Consenso alarmista sobre o “aquecimento global” derretese rapidamente
Escrito por Luis Dufaur

Referindo-se à teoria do “aquecimento global” e ao rápido abandono da
mesma, o Prof. Peter Wadhams, especialista da Universidade de Cambridge,
afirmou: “Isto não é um ciclo, não é apenas uma flutuação. No final, tudo vai
derreter de repente”.
A
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civilizatória fez o IPCC – Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças
Climáticas – modificar seu principal documento. O IPCC não é um órgão
científico, mas político, criado pelos governos com muita participação dos
Ministérios do Meio Ambiente nacionais.
De

fato,

o

Quinto

Relatório

de

Avaliação

do

IPCC,

que

atualizou

os

desqualificados Relatórios de Avaliação anteriores apresentados pelo órgão,
moderou acentuadamente suas catastróficas previsões anteriores, e supôs que
pelo ano 2100 o "aquecimento global" ficará entre 0,5ºC e 1,5º.
O Quinto Relatório publicado no fim de setembro 2013, teve que driblar mais
de 1.500 alterações propostas pelos governos que financiam o IPCC.
Aguarda-se a explicação de como foi possível que os anteriores Relatórios
sequer considerassem a “pausa global” – nome atribuído à constatação de que
o aquecimento global parou nos últimos quinze anos.
Segundo a professora Judith Curry, “agora ficou claro que os modelos
utilizados eram excessivamente sensíveis ao CO2”. Ou seja, que estava errada
a apresentação dramática do aumento do CO2 como fator de “aquecimento
global”.
A mídia fez sua festa se espantando de que há 800.000 anos o CO2 não estava
tão alto. Por quê pararam nessa data?
É porque precisavam esconder que em épocas anteriores o CO2 teve uma
presença na atmosfera entre 700% e 1.000% maior, com extraordinário
benefício para o desenvolvimento da vida vegetal e animal. (Confira:
"Aumento da temperatura e do CO2 ajudam a expandir a vida. Como ocultá-lo
manipulando fatos científicos?".
Curry também disse que os estudos anteriores não levaram em contra os
ciclos de longo prazo das temperaturas nos oceanos.
São esses ciclos que estariam esfriando a Terra como no período 1965-1975,
quando muitos cientistas – e não-cientistas como Al Gore – anunciavam a
iminência de uma nova era de gelo.

De acordo, com o Prof. Anastasios Tsonis, da Universidade de Wisconsin, nós
estamos entrando num período de esfriamento que durará pelo menos 15
anos.
“O IPCC sustenta que seus modelos mostram que se deve esperar uma pausa
15 anos. Mas isso significa que somente dentro de poucos anos eles vão
admitir que estavam errados”, disse Tsonis.
Segundo especialistas que estudaram os projetos do Quinto Relatório de
Avaliação, o IPCC continuaria apegado a suas profecias alarmistas sobre o
“desaparecimento” do Ártico. (Veja post anterior Ártico se recupera e
ambientalistas aloucados perdem face.)
Historiadores do clima tornaram público que um derretimento massivo do
Ártico aconteceu nas décadas de 20 e 30 do século passado, voltando o gelo
ártico depois a crescer em anos de intenso esfriamento.
Os sucessivos derretimentos e recongelamentos do Ártico mostram que nas
grandes mudanças climáticas a influência do homem não é crucial, sendo os
fenômenos naturais seus únicos determinantes.
Fonte: www.midiasemmascara.com.br
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