
Dobrý den.

(Dopis pro "Fridays for Future"...)

Jen na úvod a pro kontext, jsem (amatérský) vědec zabývající se mimo jiné přes dvanáct let sluneční 
fyzikou, klimatologií a teorií relativity, jednou o mě možná uslyšíte víc, nyní mě neznáte...

-------

Věřím, že to myslíte upřímně, nejste ani fanatici ani žoldáci, takže jen vás zřejmě někdo zmátl...
Člověk s otevřenou myslí bývá schopen argumentace...

Jestli nemáte čas na čtení tohoto všeho, tak viz aspoň toto
http://www.  informationliberation  .com/?id=  59790  
http://  pialpha.cz/Climate/  
(někde dál v textu to popisuji)

-------

Pořádáte demonstrace za falešnou pa-vědu, za finanční zájmy globálních oligarchů, a podílíte se tak 
na jednom z největších podvodů současné doby přímo, a na ještě větším nepřímo (to zmíním 
nakonec).

(Principem Pařížské klimatické dohody je vysávat ze střední třídy cca $100 miliard ročně na budování 
nesmyslných a neekologických "zelených" energií v rozvojovém světě, a dodavatelé z řad globálních 
oligarchů se mohou přetrhnout, kdo tam bude jako dodavatel, očekávají z toho pohádkově vysoké 
zisky, na což se jim pak vyplatí investovat značné prostředky do šíření lživé propagandy 
a zmanipulovaných ne-vědeckých studií...)

CO2 nezpůsobuje téměř žádné oteplování. (viz přiložený graf absorbce záření)

CO2 je velmi prospěšné pro veškerou zelenou přírodu, viz Fotosyntéza...
I dvojnásobná hladina CO2 oproti současnosti (tedy cca 800ppm, zatím 
narostla díky lidské činnosti z cca 300 na cca 400 ppm) by byla pro přírodu 
velmi prospěšná, ostatně rostlinám pumpují CO2 do skleníků, aby lépe rostly...

Zde viz článek, citující zakladatele hnutí GreenPeace
https://www.  rt.com  /news/453382-  greenpeace-founder-global-warming-scam/  
(článek přikládám k emailu)
(cituji ho proto, že kdybych to říkal vlastními slovy, věřili byste
tomu asi méně, tohle je ale ekologická autorita!)

> “The climate catastrophe is strictly a fear campaign – well, fear and guilt,” Moore told

> “CO2 is the food for life! It’s not pollution,”

> the use of fossil fuels had actually “saved life from an early demise” because CO2 had 
been declining since the last ice age, with barely enough for the earth’s plant life to 
sustain itself, until humanity stepped into the breach during the Industrial Revolution.

> They’re brainwashing these children into thinking the world is coming to an end in 10 years.

Pro vaši další informaci, jste mladí a nepamatujete, jak od 80-tých let minulého století vyhrožují 
ekologickou katastrofou, tehdy se měly do roku 2000 rozpustit všechny ledovce a vyhynout půlka 
druhů, ale nic z toho se neděje...

Tehdy se tomu říkalo "Global Warming" a AGW "Anthropogenic Global 
Warming", ale když se zjistilo, že jejich předpovědi jsou lživé nebo mylné 
a k žádnému zvláštnímu oteplování nedochází, dnes se místo toho říká 
"Climate Change".

http://www.informationliberation.com/?id=59790
https://www.rt.com/news/453382-greenpeace-founder-global-warming-scam/
http://pialpha.cz/Climate/


Jenže to je Oxymoron (protimluv). Klima se především 
neustále mění a nikdy nebylo konstantní. Principem 
klimatu je neustálá změna, a bědovat, že dochází ke 
"Climate Change" je absurdní...

K oteplování téměř nijak nepřispívá CO2, ale především:
- vodní pára, mraky Cirrus - třeba i z letecké dopravy
- písek z pouští
- prach a saze, z lesních požárů a z průmyslu
- betonové plochy ve městech
- holá pole po sklizních (kde není vegetace)

Skutečným problémem ale není oteplování, ale Sucho!

Viz přiložený graf, ukazující Globální průměr teploty 
vzduchu v 850hPa (asi kilometr vysoko), podle modelu 
NOAA NCEP re-analysis. (to je asi nejuznávanější model)
(tenhle graf jsem zpracovával já, mám k tomu data 
a mohu vysvětlovat nebo dodat další)

Pohledem na graf lze zjistit:
- žádné oteplování do roku 1976
- prudký vzestup o 0.5°C mezi 1976-1981
- žádné oteplování 1981-1995
- s vyjímkou následků Mt. Pinatubo - výbuch sopky v roce 1991. Pokles teplot po výbuchu Mt Pinatubo 
je vidět na všech teplotních grafech
- konstantní vzestup od roku 1995 nebo 1997 až dodnes, který začal až pár let po ustanovení IPCC...

Tyhle data jsou PODVOD. Jsou uměle vykonstruovaná a nikdo jim to kilometr vysoko neověří...
Kdyby to bylo následkem CO2, stoupalo by to takhle celou dobu, jako celou dobu od cca 1850 stoupá 
poměr CO2. (Podvod pravděpodobně spočívá v umělém snížení teploty před rokem 1975...?)
Jiné klimatické modely se liší o +-0.5 až 1°C, to je o hodně, když chtějí udržet za století o 2°C, 
a přitom mají nejistotu 1°C už dnes?!

Na stránce http://  pialpha.cz/Climate/   jsem vám připravil nějaké materiály ke studiu...
(ty mapy tam jdou stáhnout, je to pěkně udělané a pro školáky)
(kdybyste měli zájem o podrobnosti, mohu dodat další, mám toho hodně)
(je to anglicky, to snad dnes všechny děcka umíte...?)

Oteplování způsobují především pouště. Je to vidět na rozdílu minimální a maximální teploty v noci 
a odpoledne, nejvíc se každý den ohřejou právě pouště. Na pouštích není přemíra CO2, naopak ho 
tam je relativně nejméně! Ale zato tam jsou Aerosoly, písečný prach...

Loni 2018 bylo velmi vedro v létě.
Důvody toho byly:

- gigantické požáry na západě USA v Californii a v Kanadě. Problém není CO2 z požárů, ale saze, 
aerosoly. (vzduch z USA sem přijde tak asi za týden)

- vyjímečně k nám "foukne" vzduch ze Sahary, ale loni 2018 se to stalo hned 4x...

Vzduch z těchto požárů a z pouští se mnohem více ohřívá, i když v noci vychladne...

Obvykle je tlaková výše nad Atlantikem, která točí vítr po směru hodinových ručiček, takže kolem 
Sahary vždy fouká vítr na jih, jen vyjímečně přijde velká tlaková níže nad Španělsko a Francii a proti 
směru hodinových ručiček k nám pár dní pumpuje vzduch ze Sahary.

Vzduch ze Sahary se ohřívá i v dalších dnech, i když v noci vychladne, podobně i vítr z pouště 

http://pialpha.cz/Climate/


Taklamakan nad Čínou a Sibiří. Vzduch z takového "fouknutí" ze Sahary tady máme třeba i týden...

Obvykle je v zimě tlaková níže nad Islandem a kolem Grónska, která točí vítr proti směru hodinových 
ručiček, a fouká k nám teplý vzduch z Atlantiku. V letech, kdy není v zimě tlaková níže kolem 
Grónska, máme tuhou zimu...

Většina tzv. globálního oteplování spočívá v tom, že nikde se teplota nijak zvlášť nezvyšuje, ale nad 
Sibiří jsou zimy průměr místo -26°C jen -14°C, tedy oteplení o 12°C (od roku 1948 po současnost), 
podobně nad severním pólem a severem Kanady dochází k největšímu oteplování.

Jenže třeba Pacific nebo oceány obecně se příliš neoteplují, nebo cca 1°C za těch posledních 70 let... 
Kdyby to bylo CO2, tak se otepluje vzduch i nad oceány...

Když se to zprůměruje na jedno číslo za celou planetu, tak se dá tvrdit, jak se celá planeta otepluje, 
ale to je desinformace.
Navíc tedy oteplování Sibiře a severního pólu (mírnější zimy) je především v době, kdy tam nesvítí 
Slunce, takže ani CO2 nemá příliš vliv, a ovšem oteplování Sibiřských zim, kdy jsou pořád ještě dost 
pod nulou, nikomu a ničemu nevadí...

Síla ledové vrstvy kolem severního pólu a v Grónsku v posledních asi 2 letech naopak už zase rostla, 
není to jednosměrné zhoršování...

Tady se můžete podívat na grafy od vědců, kteří jsou umlčováni 
cenzurou globálních oligarchů:
https://  notrickszone  .com/  600-non-warming-graphs-1/  
https://  notrickszone  .com/  450-non-warming-graphs-1/  
https://  notrickszone  .com/  global-warming-disputed-300-graphs/  
(na těch grafech je zajímavě vidět, že Klima je především neustálá 
Změna, a že žádné neobvyklé oteplování není, takových a větších 
už bylo dost...)

http://  notrickszone  .com/2017/05/29/  80-graphs-from-58-new-2017-papers-invalidate-claims-of-  
unprecedented-global-scale-modern-warming/
http://  notrickszone  .com/2017/06/16/  almost-300-graphs-undermine-claims-of-unprecedented-global-scale-  
modern-warmth/

Celkově si prostudujte weby:
https://  notrickszone.com  /  
https://  tallbloke.wordpress.com  /  

Není to pravda, že by všichni vědci souhlasili s tou propagandou o globálním oteplování, to jen ti 
nesouhlasící jsou umlčováni cenzurou...

Viz zde, tohle je dost dobrý článek od velmi dobrého člověka:
https://www.  naturalnews  .com/2019-05-13-  techno-  dictatorship  -apple-bans-natural-news-  
scientific-community  .html  

Tady si můžete prohlédnout, jak NOAA a GIS manipulují s daty, aby se vytvářelo a podporovalo 
zdání globálního oteplování:
https://  realclimatescience  .com/  alterations-to-climate-data/  
http://www.  breitbart  .com/big-government/2015/11/24/  german-professor-nasa-fiddled-climate-data-unbelievable-  
scale/

Někdo tvrdí, že třeba korálové útesy hynou kvůli oteplování, ale to je blud. Byla v 
historii i větší teplota a ty útesy kvetly...
Problém je v pesticidech, glyfosát "Roundup", který má poločas rozpadu asi 90 dní, ale do 
moře se z polí spláchne už za 45 dní, a ve slané vodě už se nerozpadá. Plankton je 
v podstatě také plevel a hyne kvůli pesticidům z polí spláchnutým do moře, a celý 
potravní řetězec oceánů tím trpí...

http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/24/german-professor-nasa-fiddled-climate-data-unbelievable-scale/
http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/24/german-professor-nasa-fiddled-climate-data-unbelievable-scale/
https://realclimatescience.com/alterations-to-climate-data/
https://www.naturalnews.com/2019-05-13-techno-dictatorship-apple-bans-natural-news-scientific-community.html
https://www.naturalnews.com/2019-05-13-techno-dictatorship-apple-bans-natural-news-scientific-community.html
https://tallbloke.wordpress.com/
https://notrickszone.com/
http://notrickszone.com/2017/06/16/almost-300-graphs-undermine-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warmth/
http://notrickszone.com/2017/06/16/almost-300-graphs-undermine-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warmth/
http://notrickszone.com/2017/05/29/80-graphs-from-58-new-2017-papers-invalidate-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warming/
http://notrickszone.com/2017/05/29/80-graphs-from-58-new-2017-papers-invalidate-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warming/
https://notrickszone.com/global-warming-disputed-300-graphs/
https://notrickszone.com/450-non-warming-graphs-1/
https://notrickszone.com/600-non-warming-graphs-1/


Větrníky i sluneční elektrárny jsou velmi ne-ekologické !
Zjistěte si, jak probíhá jejich výroba v Číně, a najděte si "kovy vzácných zemin" (Rare earth metals) - 
potřebují na ně suroviny mnohem vzácnější než uhlí a zatěžují přírodu víc než uhelné elektrárny, 
a ovšem recyklace slunečních kolektorů, až doslouží, bude také významný problém...
https://  earthjournalism  .net/stories/  the-dark-side-of-renewable-energy  

Víte, ale i kdyby se o pár stupňů oteplilo, tak to téměř ničemu nevadí ! Teplo ničemu nevadí 
a rostlinám vyhovuje, co skutečně vadí, je spíš sucho. (Přemýšlejte, proč se pěstují rostliny ve 
skleníkách? A proč se některým ještě do těch skleníků uměle pumpuje CO2?)

Polární ledovce netajou nijak závratným tempem, naopak už zase přibývají.
Že stoupá hladina moří? O 7cm za deset let, to je 70cm za století? To možná může vadit třeba 
Holandsku, které je pod hladinou moře, ale přírodě je to úplně jedno, a nám ve vnitrozemí také...

-------------

Tohle je dobré:
https://  neonnettle  .com/news/7447-  aoc-  people-who-think-world-will-end-in-12-yrs-have-intelligence-of-sea-sponge-  

AOC (Alexandria Ocasio Cortez) je herečka a barmanka, kterou si najmuli turci a indičtí 
komunisto-fašisti na "casting", aby dělala poslankyni v USA. (Má inteligenci houpacího koně, jak se 
říká, inu, barmanka, ale je pěkná...)
Je tváří "Green new deal", naprosto katastrofálního a idiotského plánu na zničení ekonomiky podle 
tohoto klimatického náboženství. Ale tentokrát se prořekla dobře...

Tohle video od AOC je fakt dobré k pobavení i zamyšlení, (prý mělo asi 38M zhlédnutí):
https://mobile.  twitter  .com/  nowthisnews  /status/1093601038622281728/  video  /1  
Nejlepší na tom je, že takoví jak popisuje tam ti congressmani fakt jsou...

Co je zač AOC ve skutečnosti dobře popisuje tenhle:
https://www.  youtube  .com/watch?v=  1h5iv6sECGU  
a je to ukázková studie, jak se dá zneužít tzv. ""demokracie"" v USA...

Tady si můžete přečíst o jejím Green New Deal:
https://www.  breitbart  .com/politics/2019/01/21/  alexandria-ocasio-cortez-the-world-is-going-to-end-in-12-years-if-  
we-dont-address-climate-change/
(tam si také můžete prohlédnout Al Gore, jak strašil už kdysi 1992 a nic)

Ta (AOC,GND) je v podstatě ideál, co byste chtěli se svými demonstracemi dokázat. To by vás mělo 
obzvlášť zajímat jako interpolace vašich snah, kam tím vlastně směřujete, podívat se, kam jdou ti, 
kdo jdou před vámi...

O "Green New Deal", který navrhují v USA:
http://www.  informationliberation  .com/?id=  59790  
> Dems Unveil The Stupidest 10-Year-Plan In The History Of The World

(InformationLiberation je celkem dobrý web, mají na leccos zdravé názory...)
(Tohle si fakt přečtěte, rozebírají tady ten váš klimatický "ideál", za který 
chodíte demonstrovat po ulicích, tak se můžete podívat, kam svými demonstracemi míříte a co si 
o tom myslí inteligentní dospělí...)

AOC je Socialistická (komunistická) děvka oligarchů a je to zcela šílené...

-------------
Když jsem byl malý, kreslili jsme ve škole dopisy prezidentu Reaganovi, aby na nás neházel ty 
atomové bomby Pershing...
Bylo to politické zneužití dětí propagandou, celkem podobné současnému, ale narozdíl od vašich 
"Fridays for future" to bylo jednak pravdivější, a navíc tehdy se po ulicích chodilo oslavovat, ale učili 
nás psát petice mocným, vás ale Oligarchové globálních (ne?)Ziskovek (Soros a spol) učí dělat 
(neo)komunistické rioty...

A že jste první ten prostest dělali 15.března na výročí fašistické okupace je vskutku symbolické...

http://www.informationliberation.com/?id=59790
https://www.breitbart.com/politics/2019/01/21/alexandria-ocasio-cortez-the-world-is-going-to-end-in-12-years-if-we-dont-address-climate-change/
https://www.breitbart.com/politics/2019/01/21/alexandria-ocasio-cortez-the-world-is-going-to-end-in-12-years-if-we-dont-address-climate-change/
https://www.youtube.com/watch?v=1h5iv6sECGU
https://mobile.twitter.com/nowthisnews/status/1093601038622281728/video/1
https://neonnettle.com/news/7447-aoc-people-who-think-world-will-end-in-12-yrs-have-intelligence-of-sea-sponge-
https://earthjournalism.net/stories/the-dark-side-of-renewable-energy


Divíte se, že polovina našich poslanců odešla ze sálu, když jste tam tuhle propagandu chtěli 
projednávat? Od poloviny 80-tých let tím straší a nic se neděje, už toho máme docela plné zuby... 
Vám to připadá asi nové a alarmující, ale je to už velmi ohraná písnička, zejména na Západě...

-------------

Jenže, vaše falešné demonstrace jsou jen pro úsmání nebo odplivnutí, ale tak nějak si všichni 
zvyknou, že po ulicích chodí neškodní blázni a volají nějaká nesmyslná a lživá nebo mylná ekologická 
hesla, a brzy budou ignorovat všechny takové ekologické protesty...

Tímhle jsou právě ty vaše demonstrace nej-nebezpečnější a je to skutečný důvod, proč tohle vaše 
hnutí někdo (nad-národně) zorganizoval...

Jenže je tu teď na obzoru skutečná katastrofa !

Síť 5G a vyhubení lidí pomocí radiace z ní.

Místo současných mobilních vysílačů nainstalují vysílače každých 100 metrů a 
budou 20x silnější než současné vysílače. Lidi v domech jsou zastíněni, lidé v 
autech také, ale ti chodící po ulicích budou díky dávkám záření postiženi 
rakovinou a deformacemi plodu, a postihne to především malé děti, protože 
mají tenčí kůži a vyvíjí se ! ! !

Tady jedna petice vědců, a není jediná:
https://www.  globalresearch  .ca/  5g-dangers-5th-generation-wireless-technology-health-and-environmental-  
impacts  /5663264  
(Jestli jste o těchto protestech proti 5G zatím neslyšeli, tak vás média oklamala)

Jenže jak teď budeme chodit demonstrovat po ulicích: Zastavte Genocidu 5G !
Když si všichni zvykli na "společenské očkování" vaším "falešným virem" nepravých ekologických 
demonstrací a všichni to už budou ignorovat ?!

Podílíte se tak na zabránění možnosti zabránit naší genocidě pomocí 5G.
Až budou vaši spolužáci a vaše děti umírat na rakovinu, vzpomeňte si, že to je i vaší vinou, vašich 

https://www.globalresearch.ca/5g-dangers-5th-generation-wireless-technology-health-and-environmental-impacts/5663264
https://www.globalresearch.ca/5g-dangers-5th-generation-wireless-technology-health-and-environmental-impacts/5663264


lži-klimatických demonstrací, které zabránily dělat skutečné demonstrace na zabránění této 
katastrofě 5G. Ty výčitky svědomí, co jednou budete mít, vám vskutku nezávidím...!

Víte, vy svými "Fridays for Future" jste Ukradli Demonstraci !
Ukradli jste Demonstraci jakožto Princip.
Choďte si každý měsíc dělat blázny, parodii na skutečné demonstrace, čímž ale zcela zničíte možnost 
reálně demonstrovat proti skutečným problémům...
To není jenom o demonstracích proti ekologickým šmejdům, ale i třeba jak Evropská unie a Fb ukradli 
Internet (chodilo se demonstrovat proti Article 13, ale ničemu to nepomohlo), a další a další...

Ani teď si zatím neuvědomujete, jak zlý čin jste svými demonstracemi spáchali, když jste nám sebrali 
možnost pokojně protestovat, zatímco světovládci ukradli internet a zmanipulovali volby a sebrali 
nám možnost řešit to demokraticky (volbami), co nám pak zbyde jako prostředek protestu 
a obrany ?!

---------
Je asi pěkné být takhle mediální celebrita, ale pokud se opravdu chcete angažovat v klimatologii, pak:

- prostudujte si "Green New Deal" v USA a poslankyni AOC, o co se ve skutečnosti snažíte a v čem 
to je nereálné...

- prostudujte si klimatická data.
Pokřikovat, že "Vědci upozorňují" nebo "Vědci tvrdí, že" je alibismus.

Kteří vědci? Pro koho pracují, kdo je sponzoruje a kdo jim to vydává ?

Vědci lžou, jsou zkorumpovaní. Především žurnály, ve kterých publikují, by nedovolily publikovat 
opačný názor, protože jsou zkorumpované zadavateli reklamy a sponzory.

Neodvolávejte se na to, že vědci něco tvrdí, ty data jsou většinou k dispozici ONLINE z NASA nebo 
NOAA, něco je k dispozici z ECMWF, data o ozonové vrstvě jsou k dispozici od KNMI v Holandsku, 
sluneční aktivita je v dispozici v USA nebo v Silso v Belgii atd, množství srážek z projektu GPCP buďto 
z NOAA nebo je v Německu, databáze mraků z projektu ISCCP, můžete si je stáhnout a analyzovat 
sami...

(akorát je problém, že některá ta data z NOAA jsou "cinknutá", je tam v některých zanesena 
podvodná změna a jen na některých se to evidentně pozná, ale i tak jsou zajímavé...)

Jestli chcete nástroje na stahování dat ve velkém, případně nástroje na zpracování dat nebo obrázků, 
mohu vám je dodat (pro windows, ne linux), kdybyste neměli vlastní... Kdybyste chtěli najít ta data, 
co jsem popisoval, mohu dodat URL... Je to celkem zajímavé, získávat poznání...

Co není dostupné online, je otázka, jak moc si to autor vymyslel?
Často bývá dostupná alespoň daná vědecká práce a dá se přečíst a zhodnotit, nebo se poučit, nebo 
i porovnat s dalšími.
Jen nějaký novinový článek "vědci zjistili, že" je často jen propaganda nebo prostě cukrátko pro 
hlupáky, často tomu nerozumí ani ten novinář a jen papouškuje nějaký blud...

-------
Na okraj podotýkám, že jsem ekolog, amatérský vědec, vegetarián, jezdím na kole a ne autem, 
z Prahy jsem se odstěhoval na venkov a když mám jet někam daleko, tak jedu vlakem, vydělávám si 
prací (programátor zdravotnického software), nikdo mě neplatí za vědeckou práci a nemusím 
pochlebovat vydavatelům ani dělat žoldáka nad-národním neziskovkám nebo cizím nebo našim 
vládám...

S pozdravem
                                 P.A.Semi - πα½


