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Vi brukar säga att historien upprepar sig. Jorden har bakom sig sin klimathistoria, känd via världshistoria, religion och
vetenskap. Låt oss nu blicka bakåt i tiden och se vad som har hände 1983 i USA.

.

Så här skrev de i USA
“Vi tar upp det en gång till, eftersom det är det populäraste inslaget på Internet. Det innehöll ett uttalande gjort av några
vetenskapsmän från NASA och inhämtade data från IRAS, den infraröda spårningssatelliten som sköts upp 1983.
Washington Post hade en artikel den 30 december 1983 med rubriken ”Kanske lika stor som Jupiter, en mystisk himlakropp
’
upptäckt.” Artikel
av Thomas O’Toole.
Redan 1983 skrev man i USA att planeten X upptäckts. Upptäckten följer uppenbarligen STS:s och sedan ISS:s
rymdprogram och rymdforskning. Satelliten IRAS som upptäckte neutronstjärnan Nemesis framställdes bl.a. av
NASA/USA, Nederländerna och Storbritannien.

Vi brukar säga att historien upprepar sig. Nemesis är tillbaka efter ca. 3 666 år. Den 4 december 2015: När vintersolen går ner
över staden Tarakan i norra Indonesien tar en fotograf en otrolig bild. Solen är i Jupiters storlek. Nu har även NASA bekräftat
Nemesis återkomst. Även Holland och Storbritannien känner väl till den. Här har vi den globala uppvärmningens och
klimatförändringens ursprung.

FN:s klimatkonferens i Glasgow i Skottland 2021-11-01--2021-11-15.

James Bond, 007

James Bond, 007

.

Boris Jonson, Storbritanniens premiärminister, invigde FN:s klimatkonferens i Glasgow. Han jämförde klimatuppdraget med
James Bond. Han presenterade Glasgow sålunda: Välkomna till Glasgow och Skottland vars globalt mest kända fiktiva person
torde vara en man vid namn James Bond. Hans lukrativa filmer brukar kulminera i att han har en domedagsbomb på kroppen och
febrilt försöker klura ut vilken tråd han ska klippa av. Det är ungefär där vi befinner oss nu. Men det tragiska är att detta inte är
någon film. Domedagsbomben är äkta. Problemet är att Boris Johnson klippte av fel band eftersom det inte är koldioxidutsläpp
som orsakar den globala uppvärmningen och klimatkatastrofer. Avslutningen av klimatkonferensen kallades för katastrof och
besvikelse. Ett svagt resultat bl.a. av Al Gores jakt på koldioxidutsläpp i början av 2000-talet, En obekväm sanning (An Inconvenient
Truth). Efter FN:s klimatkonferens kallades han för domedagsbomb.

Kort om klimatvetenskap

Atmosfär. Atmosfären är en gasblandning
bestående av bland annat kväve och syre som i
vardagligt tal kallas för luft. Den möjliggör allt
liv på jorden, inte bara för oss människor utan
även djur och växter.
Baserat på höjd och egenskaper brukar
atmosfären delas in i olika lager. Det allra
första lagret av atmosfären är troposfären,
vilken börjar vid jordens markyta och sträcker
sig mellan 8 och 14,5 kilometer upp. Det är den
tätaste delen av atmosfären och nästan allt
väder uppstår i denna region.
Rymdstyrelsen har en mycket bra definition av atmosfären. Den består av olika gaser, bl.a.
kväve N2, 78%, syre O2, 20,95% och koldioxid CO2, 0,038%, tillsammans i vardagligt tal
tillsammans kallade luft. Atmosfären delas upp i olika lager. Det allra första är troposfären
vilken börjar vid jordens markyta och sträcker sig cirka 10 km upp. Det är den tätaste delen
av atmosfären och nästan allt väder uppstår i denna region. Nu stannar vi i denna region och
ser närmare på koldioxid och koldioxidutsläpp. Eftersom koldioxid tyngre än luft samlas
den nära marken och i hålor, skog och hav, med andra ord är koldioxid en tyngre gas än
kväve och syre och lagras på och vid markytan, i troposfären. Det betyder att koldioxid inte
stiger upp till flera kilometer i troposfären. Om vi jämför koldioxid med kväve och syre
märker vi att gasen koldioxid utgör en mycket liten andel av troposfären, inte ens en halv
procent. Men den är mycket viktig för livet, även för växter. Detta är grunden till
klimatforskningen avseende koldioxidutsläpp som påstås vara orsaken till den globala
uppvärmningen och klimatförändringen.

Atmosfärens
sammansättning
78,08 % kväve (N2)
20,95 % syre (O2)
0,93 % argon
0,038 % koldioxid CO2

Luftens sammansättning
Formel Volymandel Massandel
Huvudbeståndsdelar av torr luft vid standardtryck och -temperatur
Kväve
N2
78,084 %
75,518 %
Syre
O2
20,942 %
23,135 %
Argon
Ar
0,934 %
1,288 %
Halt av Spårgaser
CO2
0,040 %
0,058 %
Koldioxid
Neon
Ne
18,180 ppm 12,67 ppm
Helium
He
5,240 ppm
0,72 ppm
CH4
1,760 ppm
0,97 ppm
Metan
Krypton
Kr
1,140 ppm
3,30 ppm
Vätgas
H2
~500 ppb
36 ppb
Dikväveoxid
N2O
317 ppb
480 ppb
CO
50 – 200 ppb 50 – 200 ppb
Kolmonoxid
Xenon
Xe
87 ppb
400 ppb
Difluorklormetan (CFC-12)
CCl2F2
535 ppt
2 200 ppt
Fluortriklormetan (CFC-11)
CCl3F
226 ppt
1 100 ppt
Difluorklormetan (HCFC-22)
CHClF2
160 ppt
480 ppt
Koltetraklorid
CCl4
96 ppt
510 ppt
Trifluortrikloretan (CFC-113)
C2Cl3F3
80 ppt
520 ppt
1,1,1-Trikloretan
CH3-CCl3
25 ppt
115 ppt
1-Fluor-1,1-dikloretan (HCFCCCl2F-CH3
17 ppt
70 ppt
141b)
1,1-Difluor-1-kloretan (HCFCCClF2-CH3
14 ppt
50 ppt
142b)
Svavelhexafluorid
SF6
5 ppt
25 ppt
Bromdifluorklormetan
CBrClF2
4 ppt
25 ppt
Bromtrifluormetan
CBrF3
2,5 ppt
13 ppt
Gas

I denna tabell visas andelar av spårgaser,
alltså av de minsta gaser som aldrig ger
upphov till den globala uppvärmningen
och den globala klimatförändringen.

PPM, PARTS PER MILLION.
PPM står för parts per million, andelar per miljon. Det används för att
mäta andelen koldioxid i atmosfären. Idag är den ungefär 400 ppm.
Ppm används för att mäta så små saker att de inte går att mäta på ett vettigt
sätt i exempelvis liter eller meter, utan måste ses i förhållande till sin
omgivning. I detta fall koldioxidmolekyler i förhållande till alla andra
molekyler. När man säger 400 ppm betyder det att av en miljon molekyler i
atmosfären är 400 koldioxid. Det är inte mycket i jordens atmosfär..
PPB, PARTS PER BILLION
PPB står för parts per billion, andelar per miljard, i sammanhang där man
diskuterar klimatet. Det används för att mäta andelen lustgas/ dikväveoxid i
atmosfären. Idag är den ungefär 317 ppb.
Ppb används för att mäta så små saker att de inte går att mäta på ett vettigt
sätt i exempelvis liter eller meter, utan måste ses i förhållande till sin
omgivning. I detta fall dikväveoxidmolekyler i förhållande till alla andra
molekyler. När man säger 317 ppb betyder det att av en milliard molekyler i
atmosfären är 317 dikväveoxid/lustgas. Det är mycket liten andel av
jordatmosfären

Gas
Kväve
Syre
Argon
Koldioxid
Neon
Helium
Metan
Krypton
Väte

ppm i
atmosfären
780 840
209 460
9 340
400
18,18
5,24
1,745
1,14
0,55

% i atmosfäre
78,08
20,95
0,93
0,04
0,002
0,000 5
0,000 2
0,000 1
0,000 06

I denna tabell visar ppm i atmosfären. Pytteliten
Koldioxid är en mycket liten andel i det hela.

Av tabellerna ovan framkommer mycket tydligt att s.k. växthusgaser/spårgaser bl.a. koldioxid och metan inte orsakar den globala
uppvärmningen och klimatförändringen. Boris Johnson klippte uppenbarligen av fel tråd.

Det finns ännu värre orsaker till klimatförändringen än klimatforskarnas koldioxid.

ESA - Jordens atmosfär förlorar tusentals ton varje år - Jordens atmosfär läcker
Varje år ger sig hundra miljoner kilo partiklar av från jordens atmosfär ut i rymden. 7/12/2008
ESA /Space in Member States /Sweden
Ett svensk-amerikanskt forskarlag har gjort nya mätningar som visar att flera tusen ton av jordens atmosfär varje år strömmar
långt ut i rymden från jordens polarområden. Mätningarna har gjorts med ESA:s Clustersatelliter och presenteras i tidskriften
Nature Geo Science. Se vidare länken Industri, Arken och den globala floden, sidorna 8-13 samt NASA: Nemesis, den andra
solen, sidorna bl.a. 10-17. Nu tillbaka till FN:s klimatkonferens i Glasgow.

Frans Timmermans,
EU:s klimatkommissionär
Holland

Joe Biden, USA:s president.
Tal vid invigning
”Det här är vår tids största utmaning,
ett existentiellt hot mot hela vår tillvaro.
Varje dag som vi dröjer blir priset för
vår inaktivitet högre.
Låt det bli här i Glasgow som vi axlar
vårt ansvar.
Gud välsigne er alla och må Gud rädda
vår planet.”
Pratar han om amerikanernas Gud som
ville ha ett paradis här?

Boris Johnson, premiärminister,
Storbritannien.
Boris Johnson är ett mysterium.
Under president Trumps administration
stödde han dennes klimatpolitik. Det
var då inte mycket tal om
koldioxidutsläpp.
Efter Trump kom den nya presidenten
Biden, en demokrat som ändrade
USA:s klimatpolitik och återvände till
Parisavtalet 2014.
Före klimatkonferensen i Glasgow
utsattes han förmodligen för fruktansvärda påtryckningar, bl.a. av
president
Biden,
FN:s
generalsekreterare och aktuella svenskar att
ändra sig och stödja och leda
klimatkonferensen till genombrott just i
Glasgow
Hela FN:s klimatkonferens misslyckades, det blev en katastrof, ett fiasko och Boris
Johnson döptes till Domedagsbomb. Det här låter som en mardröm för honom. Nu
bör man rätta till Boris Johnsons misstag, som han förmodligen gjort mot sin vilja.
Vid invigningen nämnde han James Bond, agenten 007 som symbol. James Bond
var berömd för att han inte gjorde några misstag under sina uppdrag. Hur skulle
James Bond lösa koldioxidfenomenet idag?

António Guterres,
Generalsekreterare, FN
Hans tal vid invigningen:
”Det är dags att sätta stopp.
Vi måste sluta ta livet av oss
själva med CO2 och behandla
naturen som en toalett.

Frans Timmermans,
EU:s klimatkommissionär
Holland
Under FN;s klimatkonferens intervjuade SVT Frans Timmermans i samband med
hanteringen av koldioxidutsläpp. Intervjun avslutades med Greta Thunberg, som
också var i Glasgow. Häromdagen skickade hon och andra det här budskapet till
världens ledare och det inbegriper sannolikt även dig som läser detta
”Ta och stoppa upp er klimatkris där bak!”
Det är förstås ett något kärvt budskap. Hur bemöter du det?
Timmermans: ”Greta har åstadkommit mycket genom åren med sina kärva
budskap. Världens ledare säger i dag samma saker som Greta sade för fyra år
sedan. Och det hade de aldrig kunnat tro då, så hon har åstadkommit mycket.”
Dessutom kan hon sjunga! Wow SVT! Ett bra budskap från henne då?
Timmermans: ”Absolut! Hon och hennes generation behövs för att driva på oss.”
Frans Timmermans, EU:s klimatchef, erkänner och berömmer hennes budskap
och jordens klimatkris har världens ledare med Timmermas i spetsen stoppat upp
där bak. FN:s klimatkonferens 2021 i Glasgow hamnade alltså där också. Det är
en katastrof att Frans Timmermans klimatkunskap är på samma kunskapsnivå som
ett sjukt flickebarns, som sedan fyra år sen stödjer världens största bluff och
skäller ut världsindutrin.

Om vi känner till James Bonds karaktäristiska personlighet och verksamhet så vet vi att han skulle ha börjat uppdraget med att ta
kontakt med NASA genom sin underrättelsestjänst. Från NASA skulle han ha gått direkt till neutronstjärnan Nemesis. NASA
kallar den för en förödande kraft och resonerar sålunda om dubbelsolen: ”Vår egen sol ger liv till nästan allt på jorden. Men den
andra stjärnan orsakar bara död. En neutronstjärna är en död stjärna. Den är som en tidsbomb i universum. Här skulle James
Bond ha klippt av den rätta tråden och kommit fram till Nemesis som har ett starkare magnetfält än solen och jorden och
därigenom orsakar den globala uppvärmningen och klimatförändringen. Eftersom Johnson nämnde James Bond vid invigningen
så kan Bond ta bort domedagsbomben från Boris Johnson eftersom NASA kallar Nemesis för samma sak. Själva
koldioxidfenomenet, liksom jordens uppvärmning, finns bara i filmer och böcker men domedagsbomben är äkta. På detta sätt
skulle James Bond, agent 007, sprängt koldioxidutsläppsbluffen för gott. Från och med nu är Boris Johnson ingen
domedagsbomb.
Nationer som har direktkontakt med rymden som bl.a. USA/NASA, Ryssland, Kina, Indien, araberna via Förenade
Arabemiraten, Brasilien, ESA (Europa), vet säkerligen att det är neutronstjärnan Nemesis som är orsak till klimatuppvärmning
och förändring. Se mer länken Industri, NASA: Nemesis den andra solen, sidorna 1-3. I Sverige fortsätter vi med grön
revolution, koldioxidbluffen, och försvagar landets ekonomi. Sveriges nya klimatminister har ingen kunskap heller om klimatet,
hon vet inte vad koldioxid är, bara att den ska bort och för det behövs ingen klimatkunskap. Kanske Greta Thunberg kan hjälpa
henne.
Det finns seriösa klimatforskare världen över, de syns och hörs inte mycket. Se länken Industri, NOAA, Dark Star och global
uppvärmning, sidorna 2 - 38. Daniel Schrag, biolog, klimatforskare, USA: ”Hur skulle människan kunna förändra något så
enormt stort som jorden?” – Daniel Schrag, jag håller fullständigt med dig. Se också sidorna 50 - 54.

DOD, USA

Inblandade personer, astronomer och organisationer, bl.a. NASA, har räknat ut att neutronstjärnan Nemesis kommer att lämna
solsystemet ca. 2045 - 50. Då inträffar en automatisk upphävning av den globala uppvärmningen och allt kommer att återgå till
det normala. (Då Nemesis kommer att gå in i en kortare bana ca. 800 - 1000 år). Detta datum hänvisas av bl.a. FN:s klimatpanel
och andra mörka och opålitliga klimatforskare. Världen har många gånger fått höra att vad som än görs på denna planet kommer
det inte att räcka till. Nej, självklart inte, när inte koldioxidutsläpp är orsaken till global uppvärmning. Att lösa dagens klimathot
som skydd är för sent. Man kan däremot minska hotet genom liberal politik och tillhörande kunskap. Bättre sent än aldrig.
Parallellt har vi pandemin också.
Se länken Industri, Nu är det dags att bygga Arken igen. – Ja, Det var då, nu är det nästan för sent.

Asteroiden Apophis, Domedagsasteroid
En annan okänd asteroid kommer att träffa jorden,
också enligt Uppenbarelseboken

NASA: Arawn, UFO utanför planeten Pluto, upptäcktes 2016. I det
lever bl.a. gudarnas fader Anu.
Se länken Industri, Att erövra rymden 18, Lucifer, sidorna 184-186

NASA: Det svarta hålet upptäcktes 2016,
på väg mot oss
Se länken Industri Att erövra rymden 18, Lucifer
sidorna 181-183

NASA: Nemesis, den andra solen upptäcktes 2016
Se länken Industri, NASA: Nemesis den andra
solen sidorna 1-3

I Bibeln pratar man dels om Ljusets söner, dels om Mörkrets söner. Bakom fenomenet koldioxidutsläpp står mörkrets söner.
Världen känner till vilka som förmörkar jorden, låter dess folk leva i mörkret och vara sjuka och blinda. Mörkrets söner lever gott
i den nya världsordningen, pandemin. NASA, däremot, är jordens ljuspunkt. Det finns människor som förnyar jordens historia,
vetenskap på en högre kunskapsnivå. De kallas för Ljusets söner. Alla hänvisningar med bevis och ledtrådar på min hemsida i
olika ämnen pekar på dessa människor, alltså de förståndiga. Tyvärr deltar Kungariket Sverige i mörkläggning av verkligheten,
liksom Ungern med Orbán i spetsen.

Nostradamus - Quatrains

Century 2, Quatrain 41
Den stora stjärnan skall brinna i sju dagar,
Molnet skall framkalla två solar:
Den stora besten skall yla hela natten
När den store påven skall byta land.

DOD, USA
Som avslutning kan jag notera igen, som jag
gjort tidigare några gånger, att Min Hemsida
är för de förståndiga som vill veta vilken
värld vi lever i och vad meningen med livet
är. Hemsidan är positiv och lärorik för dem.
Även Evangelierna skriver om att världen
inte märker att slutet kommer, man lever så
vanligt utan att vara förberedd, och när slutet
kommer är det för sent, det kommer fort.
Koldioxidfenomenet världen över träffar
okunniga som känner sig medskyldiga till
utsläpp, olika sjukdomar berör dem, bl.a.
depressions, ångest osv. Är det meningsfullt
att ljuga för världen!? Är det är meningen att
skapa kaos, sjukdomar och galenskap över
hela världen för att folk ska lida?

Dubbelstjärnesystem som är orsaken till de globala katastroferna av olika kända slag
Nostradamus - Quatrains

Century 2, Quatrain 41
Den stora stjärnan skall brinna i sju dagar,
Molnet skall framkalla två solar:
Den stora besten skall yla hela natten
När den store påven skall byta land.

En fullständig träff av
Nostradamus redan under
1600-talet.

Enok/Utnapisthim, Sumer
Lameks enfödde son
Kapitel X, 1-29:

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

Tomas/Tamás,
Toma bar Yehosef
Armenien, Nazaret, Palestina
Timmermannen Josefs enfödde son

Kemény, Szabolcs József
Magyarország, Baja
Stockholm, Sverige
Tibor Keménys enfödde son

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet” sidorna 3-6.

Ändens tid
Dan, 12:4 och 12:13

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns
framför era ögon, och det som är fördolt
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
fördolt som inte skall uppenbaras, och
Tomas/Tamás,
Kemény,
inget är begravt
somSzabolcs
inte skallJózsef
uppväckas
Toma bar Yehosef
Bajasom är
igen”. - ÄvenMagyarország,
Jesus ville att allt
Armenien, Nazaret, Palestinafördolt skall komma
Stockholm,
Sverige
upp till
ytan och att
få kunskap.
Timmermannen Josefs enföddelåta
sonvärlden
Tibor
Keménys enfödde son

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
Enok/Utnapisthim,
intill
ändens tid; Sumer
många kommer attDaniel/Baltazár
Lameks
enfödde
son
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall Babylon,
så är Babylonien,
Kapitel
X,
1-29:
skapelsens krona – Persien
”O”
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

”Men
gå Enoch,
du fram
ändens
tid; af all tings slut. Aldrig skall någon menskligöver
Och jag,
jagmot
ensam
såg bilden
varelse
se det,
jag såg
världen,
och såsom
se, jag vårdar
den
Den
ursprunglige
Guden
förnekades
på
denna
planet
i
senaste
tusentals
år
sedan du har vilat,
skall
du
uppstå
till
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet”
3-6. upp”. 16. Jesus
tills sidorna
den flammar
din del, vid dagarnas ände. /…/”
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att bringa frid i världen.
De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd
och krig.”

Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511
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Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

