1

FIGU-extra-bulletin Nr. 93, oktober 2015

Miljöförstöring till följd av överbefolkning lämna
Följande artikel är en sammanställning av profetior, förutsägelser och sannolikhetsberäkningar som framtagis under ett flertal diskussioner mellan Plejaren Ptaah och BEAM
som diskuterades med avseende på miljöförstöring av planeten jorden. Denna miljöförstöring
har uppstått på grund av ansvarslöst och delvis kriminellt handlande av den jordiska
mänsklighetens överbefolkning. Speciell data och fakta som nämns i denna artikel är enligt
beräkningar och uppgifter av plejaren Ptaah.
Världen kommer inte att gå under, men den kommer att förändras dramatiskt. Denna
förändring kommer även att påverka mänskligheten minst lika dramatiskt. Huruvida dessa
dramatiska förändringar omsätts i verklighet beror dels på hur världsbefolkningen ökar samt
också på i vilken utsträckning de kriminella handlingarna drivs framåt på grund av
överbefolkningens orsakande inskränkningar och förstörelse av naturen, dess flora och fauna
och planetens klimat. I spetsen för naturförstörelsen och förstörelsen av floran och faunan
här är på jorden står framförallt jordbruket, såsom kommersiella plantskolor osv., likväl som
många människor från befolkningen som sprider miljontals ton av kemiska gifter i naturen
och dess flora och fauna. Dessa gifter används för att få plantorna att skydda dem från
insekter och ogräs och för att få dem att växa. Den stora, oöverskådliga massan av kemiska
gifter som sätter sig och avlagrar sig i ätbara växter av alla de slag och sedan äts av
människor för därtill att människan blir sjuk och så småningom avlider. Förgiftningen sker
också på värdefulla växter, djur, varelser, ödlor, insekter, vattenlevande organismer och fåglar
som all utrotas. Denna förgiftning är en oförlåtlig faktor som måste
tilldelas

det

kommersiella

jordbruket,

de

kommersiella

plantskolorna, etc., samt de förmögna inom denna industri,
förespråkarna inom kemiindustrin och de slutliga användarna av
denna kemi bland folket. Denna spridning av giftiga kemikalier, som
i slutändan hamnar på matbordet i och med att de på så vis finns i
vanliga matvaror, görs på grund av personers egen dumhet eller
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girighet. De giftiga kemikalierna hamnar på så vis även i djur, som hålls för människans
köttbehov, och finns därmed i livsmedelskedjan som skadar människans hälsa alvarligt.
Jordbruks- och andra inrättningar för boskap, fjäderfä och flera andra djur använder även
antibiotika i profylaktiskt syfte för att förbygga sjukdomar. Antibiotikan avlagrar sig i köttet
hos djuren. När människan sedan äter köttet tas antibiotikan upp i människokroppen och
orsakar resistens för antibiotika. Följaktligen orsakar denna resistens att människan inte
längre kan helas från diverse sjukdomar och att infektioner inte längre kan stoppas, vilket
ofta leder till döden. Detta bekymrar inte djuruppfödarna det allra minsta. Drivna av sin
finansiella girighet känner de ingen medkänsla för varken medmänniskor eller för naturen
och fauna som de förgiftar och förorenar på detta sätt. Detta fortsätter även i framtiden.
Utrotningar, förstörelse och förödelse i naturen med avseende på floran och faunan kommer
att inträffa, liksom många människor världen över; unga och gamla i hela samhället, kommer
att bli sjuka och gå en för tidig död tillmötes. Allt detta på grund av ansvarslöst, girigt,
obetänkt och dumt användande av antibiotika och kemiska gifter.
Nu finns det sådana, som trots sin dumhet, okunskap och girighet hävdar att de vet allt
bättre. De tar emot skyhöga mutor för att sprida sina lögner och är på väg mot en
intelligenslös irrfärd, försträckta i ett virrvarr av lögner eller är helt enkelt hjärnamputerade.
Oförstående, och med förvrängd fakta tror dessa att skulden till allt detta tilldelas enbart
kemikoncerner och kemiproducenter. På så vis läggs all skuld till detta elände, som förgiftar
och förstör vattendrag och natur, utrotar tusentals livsviktiga plantor, insekter, fåglar och djur
osv., liksom förgiftningen av våra livsmedel; grönsaker, bär, frukt, örter och spannmål, på
producenterna som tillverkar de kemiska gifterna. Att de människor som faktiskt använder
dessa giftiga kemikalier, som utan betänkligheter sätter dessa kemikalier fria i naturen och
därmed förgiftar allt, att dessa skulle bära skuld till eländet talas det bara lite eller knappt
någonting om. Det klarläggs att i allra första hand inte användarna och förbrukarna av dessa
gifter handlar straffbart ansvarslöst. De förgiftar allt; människorna liksom naturen och allt
däromkring, provocerar fram sjukdomar, epidemier, ja till och med utrotelse, död och
förstörelse. På första plats står därmed jordbruket och de kommersiella odlingarna, samt
även de människor och myndigheter osv., som likaså hänsynslöst och ansvarslöst sprider
gifter på gårdar, åkrar, ängar, vägar, järnvägar eller på annat sätt i naturen. Alltså är det inte
bara kemikoncernerna och tillverkarna av kemikalierna som bär skulden till att dessa gifter
används för att förbättra växtligheten, skydd mot insekter osv., för att sedan hamna i
näringskedjan, utan det är i grunden användarna och förbrukarna av dessa gifter.
Kemikoncernerna och andra tillverkare av kemiska gifter som hamnar i naturen är på så vis på
en andra plats "bara" för att de är producenter av de kemiska ämnena som de för övrigt gör
miljardvinster av. Alla dessa giftbomber förordas på ett lögnaktigt sätt av agronomer och
propagandister, köps och används av jordbrukare och trädgårdsmästare, myndigheter och
firmor osv., samt av privatpersoner. Detta för att öka produktiviteten på det som odlas samt
att minska ner på insektsangrepp där horribla vinstmarginaler eller andra fördelar driver detta
sätt att handla och agera.
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Alltså är det inte kemikoncerner eller kemiproducenterna som står på första plats när det
gäller missbruket av dessa kemiska medel, som förgiftar allt i sin omgivning, utan
jordbrukarna och agronomerna som råder dem, men även de kommersiella plantskolorna,
myndigheterna, firmorna och alla människor bland befolkningen som använder kemiska
gifter för att öka växtligheten och profylaktiskt skydda växterna - i regel efter samråd med
agronomer, propagandister och hänsynslösa förespråkare bland befolkningen. Igen:
sanningsmässigt är det i första hand jordbrukarna och trädgårdsmästarna och folket som
använder de propagerade kemikalierna på naturliga födoämnen såsom grönsaker, frukt,
örter, bär, spannmål. Faktum är att varje jordbrukare, varje trädgårdsmästare liksom varje
människa själv inte behöver ta till sig den propagandamässiga informationen angående
användandet av kemikalier som ska få växter och plantor att växa bättre samt att ge dem
skydd mot insekter osv. Fastän det bedrivs propaganda så har varje människa ett förstånd, en
egen vilja och en viss grad av sunt förnuft varefter han själv kan fatta beslut om vad som är
rätt och vad som är fel och vad som är oansvarigt och vad som är ansvarsfullt. Trots
propaganda är ingen människa är tvingad att sprida gifter i sin omgivning, i naturen och i
faunan därför att alla kan ta fullt ansvar för sitt eget beslut utan att låta sig påverkas. Vi är
själva ansvariga för vårt handlande. Det finns inga ursäkter för ansvarslöst handlande.
Samma sak gäller användningen av antibiotika. Alla som använder antibiotika i dessa
sammanhang ska behandlas som kriminella och ansvarslösa. Detta gäller varje bonde - och
med avseende på naturliga livsmedel såsom grönsaker och frukt även trädgårdsmästare som
använder sig av gifter vid odlingen och tillika dessa som föder upp djur, fåglar och andra djur
för köttproduktion. Varje person fattar beslut med fullständigt eget ansvar eller egen
ansvarslöshet, om antibiotika eller giftiga kemikalier ska användas som därmed utsätter varje
människas hälsa för risk som sjukdomar eller till och med döden. I grunden är det alltså inte
tillverkarna av kemikalierna som ansvarar för användningen av kemiska tillväxtpreparat,
skyddsmedel och antibiotika som är skadliga för människa, natur och fauna. Inte heller är det
i första hand propagandister som bär ansvaret för förgiftningen av naturliga livsmedel, floran
och faunan eller till och med utrotningar och insjuknande av människor. Sanningsenligt är
det de hänsynslösa användarna och förbrukarna av alla former av giftiga kemikalier och
antibiotika som används i rent ekonomiskt syfte som är ytterst ansvariga. Att använda
kemikalierna i rent ekonomiskt syfte är hänsynslöst kriminellt med avseende på spridningen
av gifterna i alla former av naturliga födoämnen eller genom att föda upp boskap, fåglar och
andra djur med antibiotika. Det innebär att kött kontaminerat med gift och antibiotika blir till
födoämnen för människan.
Om det fortsätter på detta vis, världen över, riskerar människan en dyster framtid, allt sedan
början av den nya tiden år 1844. Detta gäller även överbefolkningen, för om ingen förändring
sker rörande överbefolkningen, såsom ett strängt kontrollerat stopp för födande av barn och
en reglering av antalet barn, så går världen och dess innevånare med dess förstörande och
förödande, hänsynslösa gärningar en mycket mörk och dyster framtid till mötes. Genom vårt
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krassa egocentriska tänkande, vår avsaknad av insikt samt vår ansvarslöshet kan man med
profetiska, förutsägande framtidsberäkningar med en stor sannolikhet räkna med följande:
Än idag använder sig envisa så kallade specialister (som ofta värvats av koncerner och
profiterar finansiellt för att sprida lögner och falska påståenden och bagatellisera den verkliga
effekten med avseende på klimatförändringen) av vilseledande uttalanden om att
klimatförändringen är en helt normal och naturlig process. Till samma kategori, som
bagatelliserar fakta, hör alla "besserwissrar" och "visa" personer ur befolkningen, som i sin
dumhet inte realiserar verkligheten och drömlikt lever i en illusion om att allt är som det ska i
naturen och faunan. Därtill hör tron om en naturlig Klimaförändring och en sund och frisk
jord. Denna sortens "besserwissrar" finns det tyvärr alltför många av. De springer blint
omkring på jorden och förnekar den effektiva verkligheten, med all dess förstöring och de
kriminella handlingarna rörande den gränslösa överbefolkningen som förstör skogar, ängar,
hav, floder, glaciärer, landskapen, klimatet osv. Till detta hålls löjligt dumma tal, att det det
senaste 2000 åren funnits både varmare och kallare faser i jordens klimat och att växtligheten
skulle profitera av en ökning av koldioxid i atmosfären. Naturligtvis, sett ur ett världsligt
perspektiv, var genomsnittstemperaturen i forna romarriket och medeltiden högre än den är i
dag. Detta berodde på högre värmeperioder, vilket inte kan jämföras med den
klimatförändring som vi har idag. Skruvar vi tillbaka tiden med 6000 till 7000 år, så fanns även
där värmeperioder som ledde till att Arktis blev isfritt. Går vi ännu längre tillbaks i tiden, så
kan vi idag bevisa att under tiden då dinosaurierna och andra urtida varelser levde så var
andelen koldioxid i atmosfären fyra till sex gånger högre än vad den är idag. Detta påverkade
naturligtvis alla de slag av växter som fanns då, som uppvisade en gigantisk tillväxt.
Med klimatförändringen och de därtill hörande globala förändringarna, mat- och vattenbrist,
liksom naturkatastrofer så måste stora problem i vår nutid och framtid påtalas och
adresseras. Betraktar vi alltihop mycket noggrant, så blir det uppenbart hur starkt omvärlden
påverkas genom överbefolkning och urbanisering. Framför allt blir hela mänskligheten,
naturen, floran och faunan och planeten i sig själv påverkad genom människans förorsakade
klimatförändring. Detta innebär erosion och ökenspridning som extrema följder av
överbefolkningen, samt enorm förstörelse av ekosystemet som monokultur och odlingen av
växter och plantor som är efterfrågade på världsmarknaden. Att växterna överhuvud taget
växer där de blir odlade är ett under som bara kan förklaras med den hänsynslösa skövlingen
av jord, mark, skog och vattentillgångar. Därmed skapas mark som är ofruktbar och som blir
lidande, framförallt i utvecklingsländer där miljardtunga koncerner från västvärlden
hänsynslöst och kriminellt utnyttjar och skövlar in i det sista. Industriländernas stora
koncerner utnyttjar fattigdom och sjukdom i utvecklingsländerna, där människorna inte har
någon chans att värja sig och där regeringen är så korrupt att de säljer ut sitt eget folk, som
är i nöd, och lämnar dem till sitt öde.
Den ökande miljöförstörelsen och giftspridningen genom avverkning av urskog är för
naturen och dess fauna och flora ytterst problematiskt och har fört till stor förstörelse och en
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bisarr klimatförändring. Betraktar vi regnskogen i Amazonas, och om den kriminella och
hänsynslösa avverkningen fortsätter som den gör, så kommer 60 % av regnskogen
oåterkalleligt att vara försvunnen år 2030. Betraktar vi urskogen i Asien så står det redan nu
klart att tre fjärdedelar av urskogen är skövlad, utan chans till återuppväxt. Även i Afrika
breder avverkningskatastrofen ut sig. Endast 8 % av urskogen finns bevarad. Faktum är att
varje år förstörs så mycket urskog lika stort som tre gånger hela Schweiz yta, som utan
beräknande av ytan av berg har 41 286 km 2 . Alltså förstörs varje år 125 000 km2 urskog (se
artikel: Schweiz yta). Det har naturligtvis förödande konsekvenser för naturen och dess flora
och fauna, liksom klimatet och syrehalten i atmosfären som är livsviktig för allt levande på
jorden. 40 % av allt syre som produceras på jorden kommer från tropisk regn- respektive
urskog. Trots detta skövlas regnskogarna skoningslöst och kriminellt för maximal finansiell
vinst. Urskogen försvinner därmed och blir till offer för vedindustrin, bergtäkter, åkerland
(genom bränning av urskog) eller byggnad av vattenkraftverk osv. Mycket av den yta som
regnskogen och urskogen upptar blir skövlade och istället planteras plantor som tjänar som
biobränsle. På detta sätt missbrukas mer än hälften av den nyvunna ytan från regn- och
urskogen.
Bara förstörelsen av de tropiska regnskogarna med moderna maskiner osv. bidrar med runt
25 % av de världsliga koldioxidutsläppen. Betraktar vi U-landet Indonesien, som idag är den
tredje största producenten av koldioxidutsläpp, så bidrar torvbränder i landet med emissioner
av 700 - 800 miljoner ton koldioxid. Tar vi den kommande skövlingen av Tropikerna i
betraktelse så kommer år 2100 att mellan 100 och 130 miljarder ton koldioxid att sättas fri i
atmosfären. Beräkningarna visar att om man som ersättning för de avverkade regn- och
urskogarna i stället planterade sockerrör och oljepalmer, så behövs en tid på mellan 50 till
120 år innan de insparade koldioxidutsläppen från fossila bränslen kan tillgodogöras.
Planteras i stället majs eller sojabönor så behövs ett tidsspann på mellan 400 till 1600 år. Det
är inte bara regnskogar som bränns ned och förstörs, utan till stor yta även buskage och
stepp, likaså skog som sätts i brand av blixtnedslag, men också medvetet av människan som
lättsinnigt, medvetet och hänsynslöst orsakar gräsbränder och skogsbränder. Allt oftare
skapas medvetet gräs- och skogsbränder, drivna av kommersiella-kriminella-spekulativa
anledningar för att skapa ny mark för fabriker, hus, sportplatser och vägar osv. Det hela har
sin grund i att planeten är överbefolkad.
Betraktar vi naturen och dess flora och fauna, så kan vi se en stark tillbakagång i biodiversitet.
Detta beror på förstörelse av omvärlden. Med avseende på samtliga ca 32 miljoner arter av
plantor, växter och djur så bor mer än 2/3 i urskogen. På grund av den kriminella
avverkningen och skövlingen av urskogarna så är dessa arter utrotningshotade eller redan
utrotade. Naturliga orsaker till sjukdom måste också betraktas när en ett djur eller en växt är
hotad att utplånas. Spridningen av främmande arter från andra ekosystem tränger bort
inhemska växt- och djurarter som riskerar att utrotas.
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Framför allt kommer framtiden att föra med sig att för jordbruken, genom globaliseringen
och importerat ogräs från främmande länder, kommer ogräset inte längre att kunna
bekämpas med kemiska medel, utan åkrarna kommer att växa igen och landet blir ofruktbart.
Anledningen till detta är att alla sorters ogräs kommer att förändras så att de blir resistenta
mot bekämpningsmedel. Ogräset kommer att sprida sig och ta den värdefulla platsen som är
tänkt för odlad växtlighet vilket uppenbarligen påverkar livsmedelsproduktionen negativt.
Redan idag saknas bekämpningsmedel för vissa typer av ogräs, som under årtionden
anpassat sig till kemiska bekämpningsmedel och nu inte längre kan besprutas. Detta händer
världen över hos olika typer av ogräs, som t.ex. i USA där en speciell typ av ogräs breder ut
sig kvadratkilometervis, den så kallade Palma/Palmer Rävsvans (Monsantos-Palmarävsvans);
Glyphosat-Griskol: Roundup-Motstånd Monsterplanta, nytt Hightech-ogräs, ogräs som inte
går att bekämpa. Det släpades med från Sydamerika och förtränger och kväver nu
traditionella plantskolor och jordbruk. Detta har hänt flera inhemska- och ofrivilligt
importerat ogräs som antingen redan är resistent mot besprutning eller är på väg att bli det.
Även i Europa finns det redan nu många djur, insekter och växter som inte är inhemska, utan
som kommit till Europa tack vare globaliseringen. Enligt noggranna uppgifter från plejarerna
så är antalet icke-inhemska-arter uppe i 12 000 st. Många av dem har sedan sin avsiktliga
eller oavsiktliga införsel acklimatiserat sig så pass bra till det europeiska ekosystemet så att
de blivit till en del av det. Genom globaliseringen, som för in alla möjliga arter av växter och
djur, kommer detta att fortgå. Betraktar vi alla införda främmande arter av växter så består
även i dagens tid ett stort mörker, som t.ex. den från amerika införda Guldrutan (som har runt
80 artfränder i Nordamerika, buskar med odelade, permanenta löv och guldfärgade
blommhuvuden. Den upp till 1m höga arten av gullris (Solidago gigantea; Solidago
canadensis) växer i torra skogar och buskage och förvildas på ödemark). Värt att nämna är
även det från Asien härrörande, nu levande i Europa, Jättebalsaminen, (Impatients glandulifer;
kålplanta; tillhörande Balsaminväxterna, förekommande i tropiska Asien och Afrika, där
fruktkapseln efter mognad vid beröring slungar ut sina frön: Balsaminer; Sy Nolimetangere;
Don´t-touch-me). Vidare är den från Nordamerika härrörande, vildväxten Ambrosia
(Ambrosia artemisiifolia; grekiska för Odödlighet. Grekisk mytologi: Föda åt gudarna, som ger
dem evigt liv) värd att nämna eftersom dess framfart och utbredning idag knappast går att
stoppa. Parallellt existerar flera andra oavsiktligt eller avsiktligt införda arter växter i Europa
och även andra stater. Ett exempel på en sådan art i Europa är Jätte-Akantusen (Heracleum
mantegazzianum) även kallat Herkuleskol som blir upp till fem meter hög. Denna art förtjänar
en speciell beskrivning därför att denna växt är mer än ett störande ogräs. Den invaderar och
lämnar ingen plats för annan växtlighet. Dess frön svärmar iväg och slår rot ofta vid bäckar
och floder samt även vid kanter av vägar och på gårdar. Den gror bäst i näringsrik jord som
inte är för torr. Varje planta skapar mellan 10 000 och 50 000 frön, som till och med kan
simma. Människor kan få svåra brännskador om det kommer i kontakt med plantans sav. De
som drabbas får först en brännande känsla på det ställe de kommit i kontakt med saven.
Sedan följer en svullnad som kan leda till blåsor. Beroende på solstrålningen så är effekten
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mest märkbar efter två dagar. Plantans sav innehåller så kallade Furocumarine, som i
kombination med solstrålning leder till andra gradens brännskador. Solljuset spelar alltså en
avgörande roll eftersom det blir en phototoxisk reaktion. Efter kontakt med saven från JätteAkantus så gäller det att undvika solljus. Detta gäller även ett tag efter det att symtomen
börjat klinga av. Symtomen kan även behandlas akut med smärtstillande medel, kortisonkräm
och med kyla. Även det mer och mer extrema vädret leder till ännu fler katastrofer såsom
förlusten av fruktbar mark, den oerhörda nedsmutsningen av vattendrag av kemi, avföring
från människo- och djurvärlden, hushållssopor, industriavfall, plaster av alla de slag,
antibiotika, konstgödsel osv. Även haven blir surare och surare och hotar att förstöra den
biologiska mångfalden på grund av användningen av bekämpningsmedel, nikotinbaserade
bekämpningsmedel och andra gifter som industri- och uppvärmnings-avgaser samt avgaser
från förbränningsmotorer. Omkring 50 000 arter av alla de slag så som amfibier, plantor, djur,
insekter, reptiler, skalbaggar, vattenlevande djur och alla andra arter försvinner varje år.
Fortsätter det i denna takt så finns risken att år 2100 så kommer hälften av alla arter här på
jorden att vara utrotade (faktiska beräkningar talar om 30 % av amfibierna, 24 % av
däggdjuren och 12 % av fåglarna). Vidare påverkas också alla vattenlevande varelser och djur.
Nya beräkningar visar att, ifall rovfisket inte avslutas, så kommer det senast att år 2050 inte
att vara möjligt att bedriva kommersiellt fiske längre. Det kommer inte att finnas någon fisk
att hämta i hav och sjöar. Kommer det verkligen till detta så försvinner den enda
proteinkällan för 1,5 miljarder människor. Den allmänna massan kommer inte längre att ha
någon tillgång till fisk och andra vattenlevande djur som näringskälla längre.
På grund av skövlingen av resurser och att industrialiseringen ohämmat fortsätter, så blir
miljöproblemen i tredje världen allt större trots att OECD-länderna minskat ned på
miljöförstöringen. Faktum är att när sådana beslut tas, så är det inte ens en droppe i havet.
Den tid som går från det att ett beslut tas tills det att det omsätts i verkligheten (10 till 20 år
osv.) gör att världsbefolkningen hinner öka med omkring 100 miljoner per år. Detta gör att
när besluten omsätts är dessa föråldrade, inte längre aktuella och problemen har blivit flera
gånger större. Utgår vi från en befolkningstillväxt på omkring 100 miljoner människor per år,
bortsett från naturliga och onaturliga dödsfall, så ökas överbefolkningen de närmaste 35 åren
fram till år 2050 med ca 3,5 miljarder fler människor som befolkar och trakasserar jorden. År
2015 består jordens mänsklighet av över 8,5 miljarder individer - enligt exakta uppgifter från
Plejaderna och emot de falska beräkningar och utlåtanden av jordiska statistiker, som uppgav
att världsbefolkningen 2015 bara var 7,5 miljarder människor. Samma statistiker tror också
att vi år 2050 "bara" kommer att ha 9 miljarder jordiska individer på planeten. Plejaderna
förutsäger att vi kommer att vara 11,5 - 12 miljarder människor år 2050 som överbefolkar
jorden och som med sina gärningar kommer att ställa till det för jordens natur, dess flora och
fauna och för klimatet, för hav och land och för jorden i sig själv och för den redan låga
moraliska livskvalitén. Det verkliga problemet angrips inte utan det blir i stället ett slags
bekämpande av symtom. Det är källan till problemen som måste angripas, nämligen den
grasserande överbefolkningen som obromsat växer sig snabbt större och som inte bromsas
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in av en global kontroll av antalet födda barn. Som bakgrund till den globala misären och
katastrofer bör det nämnas att världshandelsorganisationen (WTO) driver en avvekling av
handeln med emissioner, vilket har lett till att länder har underminerat sin egen lagstiftning
om att skydda miljön och konsumenten. Bland annat så lider inte bara naturen med dess flora
och fauna utan även klimatet och hela planeten med människorna som bor på den. Deras
hälsa förvärras drastiskt av de förekommande luftföroreningarna som spelar en massiv roll
och som orsakar upp emot fyra miljoner dödsfall varje år. Därtill är det också att beklaga att
omkring sex miljoner dödsfall per år orsakas av sjukdomar relaterade till förtäringen av vatten
och mat som förorenats av kemi och bakterier. Situationen kring dricksvatten kommer att bli
väldigt prekärt och paradoxalt därför att å ena sidan så kommer vattnet hela tiden att minska
på grund av torka medan å andra sidan kraftiga skyfall på många håll kommer att få
hundratusentals människor att måsta oroa sig över dricksvattnet på grund av alla kemikalier
som spolas in i dricksvattnet från kommersiella odlingsanläggningar, lantbruk osv. Dessa
kemikalier orsakar även kraftiga algblomningar. Dricksvattnet förgiftas särskilt av kemiska
gödningsmedel som

fosfor

och

kväve liksom

av pesticider och

nikotinbaserade

bekämpningsmedel som används på plantage och inom lantbruket. Dessa kemikalier hamnar
naturligtvis även i grundvattnet och därmed också i kretsloppet för dricksvattnet. När det är
blir varmt väder orsakar kemikalierna att det i öppna vattendrag, som används som källa för
dricksvatten, explosionsartigt bildas cyanobakterier som leder till algblomning. Optiskt visar
sig denna algblomning genom blå - gröna missfärgningar av vattnet samt bildandet av en
grönaktig slemmig matta direkt på vattenytan. Denna bakteriehärd är en akut fara för
människan eftersom algerna producerar toxiner som förgiftar vattnet. Om detta vatten dricks
eller används för att borsta tänderna eller används till matlagning så leder detta till diarréer,
kräkningar och illamående liksom även farliga skador på njurar och lever. Genom att hetta
upp vattnet och koka det höjs giftkoncentrationen drastiskt, vilket gör situationen än mer
hotfull än om vattnet skulle användas som det är.
Beklagligt är även den massiva mängd sopor som produceras världen över och som ökar
okontrollerat, framförallt i I-länderna. Platsen för att deponera sopor, som förgiftar och
förpestar omvärlden och sprider sjukdomar, minskar hela tiden. Det görs alldeles för lite för
att ta hand om soporna i alla dess former. Att ta hand om soporna betyder att allt som kan
förbrännas till aska, avgiftas och återanvänds där detta är möjligt. Allt som kan återanvändas
återförs till industrin genom recycling. Istället orsakar de alltmer växande soporna stora
skador i miljön, där omedvetna och ansvarslösa medborgare som dumpar sitt avfall i skogar,
sjöar och vattendrag. Detta skadar naturen med dess flora och fauna och hela ekosystemet
sätts i fara. Å andra sidan är det även myndigheter och regeringar, liksom återvinningsfirmor
som med avseende på att "recycling och deponering" handlar kriminellt och ansvarslöst. Berg
av sopor fraktas till fattigare länder. U-länderna har dessutom ett eget problem med sina
växande sopor som de inte behärskar. Faktum är att i dessa länder samlas bara en bråkdel av
soporna upp medan den större merparten bara lämnas längs vägar och ängar samt att det
dumpas i lokala vattendrag och i hav. Dumpningen i hav medför att hela omvärlden smutsas
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ned och förgiftas. Framförallt är det plast och plastprodukter som orsakar problem eftersom
det tar mellan 100 och 700 år att bryta ner dessa produkter. Plastprodukter samlar sig i lokala
vattendrag och i hav, där de genom naturlig virvelbildning i haven samlas på ett och samma
ställe och bildar kvadratkilometer stora plastmattor. Som om detta inte vore allt, så rivs
plasten med tiden sönder till ett fint pulver. Vågrörelser och UV-ljus från solen hjälper till att
pulverisera dessa plastprodukter. På så vis hamnar plasten i fiskar och andra havsdjur. Plasten
finns nu i näringskedjan och återkommer till människan. Det ska också vara sagt att alla sorter
av miljöförstöring inte bara skapar döda zoner i hav och vattendrag, utan även förgiftar och
förstör värdefulla eko-ytor som står för en biologisk mångfald som har en mycket betydande
och viktig funktion. Dessa döds-zoner som skapas av de oerhörda nedsmutsningarna och
övergödning inom lantbruket med nitrater och fosfater osv., har en yta idag som motsvarar
mer än 3 200 km2. Därtill kommer att de kemiska gödningsmedlen, som spolas ned i
vattendrag och hav, orsakar en väldig skada genom att de bidrar till stora gigantiska
algblomningar som lägger sig som en matta på vattenytan. Denna matta av alger påverkar
alla vattenväxter och vattenlevande djur i dess närhet. De växter och djur som dör i vattnet
behöver bakterier för att kunna brytas ned. Dessa bakterier behöver i sin tur syre för att
kunna fungera. Den mängd syre som behövs för att bryta ned det döda materialet gör att det
skapas en syrebrist för resterande levande växter och djur. Fiskar, krabbor och musslor kan
inte längre existera, liksom de naturliga vattenväxterna, förutom vissa förstörande alger.
Dessa döds-zoner uppträder främst under heta och varma årstider, såsom vår, sommar och
höst. Under denna tid uppkommer det få stormar som kan syresätta vattnet betydligt bättre
än under stilla väder.
Den katastrofala miljöförstöringen som pågår, påkallad av mänsklighetens ingripande i
naturen, tillsammans med den urartande överbefolkningen här på jorden, där jorden och allt
liv på den störs av klimatförändringar, gör att mänskligheten går en dyster och mörk framtid
till mötes. Som sagt, den jordiska mänskligheten bär själv skuld till detta eftersom utsläppen
av koldioxid härstammar från arbetsmaskiner av alla de slag såsom från skogsindustri,
värmeanläggningar, allmän industri, kol- och andra emitterande kraftverk och genom
jordbruk, flera miljarder hushåll, bil- järnväg- flyg och båttrafik.

Även sinnesslöa och

oansvariga motorsporter osv., bidrar till att emissionerna av koldioxid blivit så massiva. Allt
detta har drivit fram klimatförändringen som skadar naturen, dess flora och fauna och
inverkar negativt på människors hälsa. Faktum är att dessa emissioner av koldioxid ständigt
stiger i relation till den ökande världsbefolkningen. Faktiskt flera gånger mer än de falska och
dumma prognoser som sammanställs av wannabe-specialister. I sina korkade påståenden
missar de hela tiden poängen eftersom de inte inkluderar den ökande världsbefolkningen,
som är ca 100 miljoner per år, i sina beräkningar. Följaktligen uteblir de nödvändiga radikala
motåtgärderna som enbart kan begrundas med en minskning av den jordiska befolkningen,
nämligen genom en världsomspännande statlig reglering av antalet födda barn. Eftersom
detta inte sker kommer koldioxidutsläppen fortlöpande att drastiskt öka för att förmodligen
vara dubbelt så hög inom de närmast 15 åren. Orsakade av klimatet kommer naturkatastrofer
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alltmer att öka i antal och förstörelsen kommer att bli större och större, både vad gäller
naturen själv, men även mänskliga inrättningar. Att människoliv kommer att förstöras är
oundvikligt liksom att koldioxidutsläppen ständigt kommer att öka. Denna ökning beror på
den ständigt stigande efterfrågan på energi, som orsakas av den hela tiden växande
befolkningen. Detta kommer naturligt vis inte enbart att gälla industrinationer, utan även i
växande länder såsom Kina och Indien som för närvarande står för runt 3 miljarder
människor. Genom kol- och oljekraftverk, som används till strömproduktion, stöts gifter och
klimatförstörande emissioner ut. Även tillverkningen av aluminium, glas, stål, cement osv., kan
inte ansvaras för, samt allt material och artiklar som behövs av den jordiska mänskligheten.
Även i dessa fall skapas enorma koldioxidutsläpp inte bara i utvecklingsländer utan även i
industristater, där det i bägge fallen härskar en okontrollerad befolkningstillväxt som kommer
att konsumera en hel del varor och artiklar. Betraktar vi samtliga utvecklingsländer så
eftersträvar dessa den livsstil som levs i industriländerna och på så vis kommer en växande
konsumtion att rättfärdigas. Tiden kommer att komma där fler bilar bidrar till
koldioxidutsläpp, liksom miljöförstörelsen kommer att öka och förstörelsen av naturen och
dess flora och fauna i takt med den stigande överbefolkningen.
I framtiden kommer alltså koldioxidutsläppen drastiskt att öka i samma grad som den
grasserande överbefolkningen. Eftersom världshaven till största delen är mättade med
koldioxid så kommer de inte att kunna ta upp lika mycket CO 2 som tidigare. För närvarande
är det så att för varje ton CO2 som släpps fri i atmosfären orsakade av människohand, så
absorberas mindre än hälften av haven medan resten släpps fri och stannar i atmosfären.
Vattnet, alltså världshaven och sjöarna på land, är redan nu så pass mättade av CO 2 att de tar
upp mindre och mindre av koldioxiden. Det betyder att atmosfären blir alltmer belastad och
överbelastad och blir därmed till en hälsorisk för allt levande. Klimatförändringen gör att
ytvattnet i hav och sjöar stadigt blir varmare vilket bromsar in vattencirkulationen. Som följd
kan ytvattnet inte längre sjunka ner i djupet och koldioxiden kan inte transporteras ned i hav
och sjöar. Tillika kan inte näringsrikt vatten komma upp till ytan.

Därigenom får

Phytoplankton mindre näring vilket inverkar sig negativt på syretillverkningen i världshaven
samtidigt som näringskedjan för fiskbestånden försämras, där förekomsten av plankton är av
mycket stor vikt.
Den jordiska människan producerar inte bara koldioxid utan även andra gaser, till exempel
metan och lustgas, som släpps fri i atmosfären och förgiftar denna. Även detta bidrar till
jorduppvärmningen.

Naturligt vis bör också aerosoler nämnas, speciellt de minsta

partiklarna, som lagras i de nedersta delarna av atmosfären (Troposfären) där de skadar
klimatet. En stor del av den av människan producerade energin bildar värme som en
biprodukt. Denna värme inverkar negativt på atmosfären och klimatet eftersom bara en liten
del strålas ut i världsrymden. Den största delen av den bi-producerade värmen förblir alltså i
atmosfären och banar väg för en rasande klimatförändring som naturligt vis inte förlöper
sakta och säkert utan på grund av återkoppling hela tiden ökar i hastighet. Det hela leder
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bland annat till högre temperaturer som fortlöpande låter vatten avdunsta i Amazonas, som i
normala fall skulle falla som regn. Denna faktor får regnskogen att lida och vissna. Det är
alltså inte bara avverkningar som frigör koldioxid utan även ruttnandet och sönderfallet av
vissnade träd och plantor. Ytterligare en följd är att marken torkar ut, vilket gör att
skogsbränder uppstår, både på naturlig väg men även av människan anlagda bränder. Dessa
skogsbränder

frigör

en

oerhörd

mängd

koldioxid

i

atmosfären.

Vidare

orsakar

uppvärmningen av klimatet att permafrosten i berg och mark börjar tina upp. Bara hos
permafrosten i mark

finns

1,6

biljoner ton koldioxid lagrad.

Sedan början av

industrialiseringen har "bara" 110 miljarder ton CO 2 frigjorts av människan på jorden. Vid
sidan av koldioxid finns även metangas bunden i permafrostmarken, där metangasen har en
ännu större påverkan av klimatet än koldioxiden. Det är idag inte allmänt känt att denna gas
är omkring 30 gånger så verksam som CO2. Ytterligare metangas finns i oerhörda mängder
bundet i sediment på frusna havsbottnar i världshaven. Denna metangas frigörs genom
rörelser i jorden, uppvärmning osv., och hamnar slutligen i atmosfären. Om det går så långt
att detta metan frigörs på grund av den globala uppvärmningen så kommer genomsnittstemperaturen att öka med upp till 7 till 8 grader Celsius. Som att inte det skulle vara nog så
frigörs stora mängder metan från djur inom köttindustrin såsom kor, grisar, fågel osv. som
uppföds för att stilla mänsklighetens, och dess husdjurs, köttbehov. Djur inom köttindustrin
ökar i antal eftersom efterfrågan på kött bara växer. Om mänsklighetens nuvarande behov av
köttprodukter är ca 360 miljoner ton per år, bortsett från husdjurens behov, så kommer
denna siffra att vara ca 530 miljoner ton år 2050.
Ett obestridbart faktum är att utsläppen av koldioxid genom den snabbt växande
överbefolkningen bara ökar på grund av den ökade efterfrågan på motorfordon, liksom bilar,
båtar, flygplan och andra fortskaffningsmedel. Även den ökade användningen av
arbetsmaskiner, som släpper ut mängder av koldioxid, liksom de många fritidsfordonen som
producerar koldioxid medan det för köttproduktionen krävs miljontals djur som släpper ut
gigantiska mängder av metan. Detta är inte bara så i nuvarande tid, utan kommer att
fortlöpa. Situationen utvecklats effektivt sedan årtionden, alltsedan början av den fortlöpande
ökningen av överbefolkningen och dess härjande och kriminella handlingar i samband med
användandet av kemikalier, ansvarslöst utnyttjande, förgiftande och förstörande av
vattendrag, krig, plundring av naturtillgångar i alla dess former, utvecklingen av teknik,
miljöförstörelse samt förstörelsen av naturen och dess flora och fauna osv. Som oundviklig
följd till allt detta, som listas i tusental och som inte kan förtecknas allt här, blev klimatet
påverkat på ett förödande sätt. Detta genom barbariskt, ansvarslöst och till och med
kriminellt handlande orsakade av överbefolkningen. Följaktligen för klimatförändring med sig
naturkatastrof på naturkatastrof. Därigenom provoceras massiva förändringar i naturen och
dess flora och fauna, som förändrar hela ekosystem och skapar obeskrivliga skador och
förstörelse. Även närvaron av mänskligheten själv orsakar katastrofala effekter, speciellt ökad
arbetslöshet, asyl-, främlings-, människo-, grann-, och religionshat liksom energibrist,
flyktingströmmar, hungersnöd, nya sjukdomar och epidemier, brist på vatten och livsrum
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liksom ökande organiserad kriminalitet. Likgiltigheten hos människor blir allt mer markant,
liksom nöd och elände, fiendskap och missunnande. Ett människoliv tillägnas allt mindre
uppmärksamhet, ära och värde vilket leder till att fler människor tar livet av sig, lever i rädsla,
avundsjuka, hat och girighet för makt eller pengar liksom en användning av psykopatiskaparanoida impulser urartar i kränkningar och mord. På så vis kommer även drama inom
familjen och dödliga familjetragedier att öka liksom självmord och mordiskt handlande av
psykopatiska-paranoida avundsjuka, hatande, hämndlystna, sektanhängare och andra
gärningsmän och kvinnor. Mycket kommer att urarta så att massmorden ökar och mycket
lidande skapas för människan. Inte nog med det, för att det kommer att inträda bråk, mord,
krig,

terroraktioner

och

inbördeskrig

som

orsakas

av

militär,

statsmakter

och

terrororganisationer som den hydraliknande islamiska staten som begår brott och knoppar av
sig i andra stater. De angripna och ansvariga staterna och militären agerar otillräckligt och
lamt mot detta hot. Om en av dess grupper bekämpas och besegras så uppstår två nya
grupper, likt en lernisk hydra, som i värsta form härjar, mördar, förstör och förintar. Nämnvärt
är även krig och terroraktioner, som orsakas och provoceras av diktatorer och politiker liksom
religions- och sektfanatiker, som får följd att det blir det brist på medikament, livsmedel och
vatten. Den hemska rasismen i alla dess former ökar och sprids på ett oroväckande snabbt
sätt, speciellt driven av alltfler flyktingströmmar från diverse diktatoriska stater och
människofientliga flyktingländer. Det rena hatet mot andra raser och raskrig kommer att öka
genom illvilliga hat-grupper, som blir fler och fler. Hotet från dessa grupper kommer att bli
mer omfattande i framtiden än vad som just nu är fallet år 2015. I detta avseende kommer
privata grupperingar, liksom nya och liknande organisationer som t.ex. nynazismen, Aryien
Brotherhood och Arien Nation osv. att uppstå. Dessa grupper har existerat i Europa, Ryssland
och USA liksom i andra länder alltsedan 1900 talet. De agerar ondskefullt och mordiskt likt
Ku-Klux-Klan, som alltsedan 1800 talets USA stått för ett oräkneligt antal mord relaterat till
olika raser. Förstörelsen med avseende på vad människan åstadkommit ökar stadigt genom
urartningar, illvillighet och med onda avsikter av människan själv, liksom genom de ständigt
förekommande

naturkatastroferna.

Hatet,

avundsjukan

och

likgiltigheten

kommer

sammantaget att sprida sig bland folket liksom att människovärdet alltmer missaktas och
utan eftertanke skadas och mördas människoliv. Girighet, laster och beroende av alla de slag
kommer att tillta, liksom mord och dråp även i familjer, skolor och grupperingar där religiösa
fanatiska sekter och psykopatiska-paranoida urartningar kommer att forma sig liksom
tankemässiga-känslomässiga- och psykiska störningar och likt hjärntvättande faktorer och
verklighetsfrämmande hänsynslöshet osv.
Tveklösa fakta är - även om detta bestrids av irra "besserwissrar" och "experter" liksom
ansvarslösa "vetenskapsmän" osv., som betalas av hänsynslösa koncerner - att de fram till
idag och fortlöpande pågående koldioxidutsläppen bär skulden till de stigande
temperaturerna världen över som förmodligen kommer att stiga med 7 till 8 grader fram till
år 2100. Fakta är också att med varje grad som temperaturen i atmosfären ökar så ökar även
de tropiska stormarna med 35 %. Inte nog med det, Arktis och Antarktis påverkas också av de
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stigande temperaturerna. Dess lager av is förtunnas genom att isen smälter, vilket även gäller
för samtliga glaciärer världen över. Om uppvärmningen av klimatet fortsätter i ominskad takt,
till följd av överbefolkningen, så kommer Arktis att på sommaren om 25 år att vara isfri. Tar vi
hänsyn till att Arktis en gång i tiden hade 7 miljoner kvadratkilometer is och nu bara uppvisar
3 miljoner kvadratkilometer så bildar detta en dyster framtidsbild som visar att
jorduppvärmningen bara ökar än mer, eftersom en mindre isbelagd yta reflekterar mindre
solstrålning. Ytterligare en faktor som driver på klimatförändringen är att havsnivån stiger, för
närvarande med 4,5 mm per år. Det blir enkelt att räkna ut att år 2100 kommer höjningen av
havsnivån att måsta mätas i meter. Enligt beräkningar så bidrar inlandsisens smältning till 45
% av höjningen av havsnivån, medan 55 % beror på temperaturhöjningen och den
därigenom orsakade utvidgningen av havsvattnet. Beträffande haven ska tilläggas att
kustnära länder vid Nordsjön måste ställa in sig på högre stormfloder. Dessa kommer att
höjas med över 1,5 meter i slutet av 2100 talet. Bara höjningen av världshaven med 55-60 cm
kommer att förstöra livsrum för sjönära skog, grunda vattenområden och fält av salt. En
höjning av Nord- och Östersjön med en meter innebär att 15 000 km2 kustnära land kommer
att läggas under vatten, som för närvarande befolkas och förvaltas av omkring 4 miljoner
människor. Ett annat oroande scenario för Europa är att golfströmmen, som genom
uppvärmningen av atmosfären, upphör att existera. Detta medför en ny istid för Europa. För
närvarande kan antas att detta inte är ett övervägande scenario, men det bör beaktas om
omständigheterna ändras.
Klimatförändringen provocerar fram värre och värre geologiska förändringar som bergras och
jordskred till följd av permafrostens upptinande och regnoväder. På jordytan och på
havsbotten uppstår spalter i jordmanteln som följs av stora förskjutningar i jordmanteln.
Parallellt härjar urtidsliknande gigantiska orkaner och tsunamis som drar in över jorden och
orsakar katastrofal förstörelse på naturen och av människan uppförda byggnader. Detta
kommer att kosta tusentals och åter tusentals människoliv. De välkända naturlagarna
kommer att hamna ur gängorna och förändras och framträda i nya former, vilket leder till
förändringar i naturen och i geologin som människan måste anpassa sig till eller gå under.
Att människan anpassar sig betyder införandet av ett globalt stopp för barnafödande följt av
ett globalt reglerat barnafödande samt att alla av människan påtvingad förstörelse av natur,
dess flora och fauna samt all annan form av klimatförstörelse måste stoppas på ett slutgiltigt
sätt.
Ytterligare ett scenario står på tur, nämligen att fram till år 2100 så kommer
temperaturhöjningen att medföra illavarslande torrperioder. Regnskogen i Amazonas är
beträffad och 75 % av den blir förintad om förstörelsen fortgår, som åberopas av den
ständigt ökande överbefolkningen. Redan nu står det klart att jordens mänsklighet och dess
regeringar och alla de ansvariga inte vidtar några motåtgärder för att stoppa den växande
världsbefolkningen, som är nödvändig via ett stopp av barnafödandet och en radikal,
världsomfattande kontroll av antalet födda barn. Samma sak gäller förstörelsen av

FIGU-extra-bulletin Nr. 93, oktober 2015

14

regnskogen i Amazonas, där den i bästa fall förstörda regnskogen blir till gräs- och busk
savann - eller till ett livlöst ödeland. Sydeuropa, sydvästra USA, Sydvästasien, Sub-SaharaAfrika och Mellanöstern liksom stora delar av Australien kommer att drabbas av förstörande
perioder av torka, som kommer att behärska klimatet på ett mycket negativt sätt.
Tvångsmässigt skulle det uppstå fler buskage- och skogslandskap som långt överträffar allt
vad som är känt idag. Framskridandet av dessa nyskapade torrperioder skulle inte längre gå
att stoppa och följas av drastiskt minskade skördar. Risken för ovanligt stora och häftiga
översvämningar kommer att öka, som t.ex. i västra Sydamerika, på Nya Zeeland, i norra
Australien liksom även i östra Kina osv. I mer moderata regioner såsom norra Europa, Kanada
och i Sydamerika kommer det att uppstå mer yta för jordbruket till följd av
klimatförändringen. Detta leder till bättre skördar som kan förklaras med att diverse plantor,
odlade för livsmedelsindustrin, växer bättre och snabbare i en miljö med högre CO 2.
Främmande djur och fåglar, liksom alla möjliga land- och havsdjur, kommer att invandra från
främmande länder och acklimatisera sig och bosätta sig i den nya miljön. Detta inte bara på
grund av införsel, genom den kriminella globaliseringen, utan även genom klimatbetingad
direkt invandring.
För närvarande, liksom i framtiden, så är förstörelsen av klimatförändringen störst i fattiga
länder. Industriländerna förblir dock inte förskonade. Sett sammanlagt världen över så
kommer skadorna orsakade av klimatförändringen i form av naturkatastrofer - räknat i
schweiziska Franc - att vara i biljarder. Om vi enbart betraktar höjningen av havsnivån, som,
om denna enbart stiger med en halv meter, så påverkas 140 miljonstäder längs kusterna.
Uppskattningar visar att stora förmögenheter och många av människan skapade byggnader
och konstruktioner som skadas och förstörs av den stigande vattenmängden stiger också i
biljardhöjder, räknat i schweiziska Franc. Det förväntade scenariot kan gå så långt att hela
stater försvinner från jordytan. Till exempel Maldivernas 1 200 öar, där högsta punkten bara
ligger 2,4 meter över havet. Stiger havsnivån med bara en halvmeter, vilket med hög
sannolikhet kommer att ske, så betyder det att stora delar av denna övärld inte längre
kommer att vara beboelig. Genom uppvärmningen av jorden tränger havsvattnet allt längre
in på land. Detta både i mark, som används till odlingar, och i grundvatten, som människan
behöver som dricksvatten och till bevattning av odlad mark.
De som fått lida mest av effekterna av denna Klimatförändring är, som tidigare nämnt, de
fattiga länderna och dess invånare, fastän dessa länder bara bidragit till en liten del av
klimatförändringen. Detta kommer fortlöpande att vara så. Vad naturtillgångarna i dessa
länder anbelangar, som hänsynslöst skövlas av koncerner och industristater, så har
människorna och innevånarna själva i de fattiga länderna ingen del i skövlingen. De har
knappt tillgång till sina egna naturtillgångar. Inte nog med det, till följd av klimatförändringen
uppstår det i de fattiga länderna problem som ej längre går att lösa. Tar vi till exempel de
kommande torrperioderna, vilka kommer att komma, då torkar odlingsmarkerna ut och blir
fullkomligt ofruktbara. Detta leder, som tidigare nämnts, till ökad hungersnöd och elände.
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Dessutom sinar vattenkällor som följd av torkan. Detta medför att människor och naturen
med dess flora och fauna, som konfronteras med denna massiva vattenbrist, gör att döden
sprider sig alltmer bland människorna och i floran och faunan. Genom det bortsjunkande
vattet, orsakad av torkan, påverkas även fartygstrafiken och vattenkraftverken. Över hälften
av vattenmängden som tas ur naturen används inom vattenkraften för energiproduktion.
Detta gäller speciellt atomkraftverk, som behöver vatten till kylning. Om inte dessa kraftverk
förnuftsmässigt och inom en snar framtid stängs av, så kommer den tid att komma när de

måste stängas av eftersom vattenbristen inte längre tillåter att vatten användas till driften av
sådana kraftverk. I bisarr motsägelse till detta står det ökade energibehovet för klimatanläggningar och den dagliga energiförbrukningen i vanliga hushåll, lantbruk och industri
som står i relation till den ohämmade befolkningstillväxten. Vidare kan beklagas att den
kommande värmen och torkan kommer att leda till missväxt i regionala delar av Europa.
Tillika kommer det i andra regioner att bli goda skördar för lantbruket, eftersom det kommer
att finnas nya spannmålsväxter som bara behöver lite fuktighet och som är mer resistenta
mot hettan än dagens sorter av spannmål. I delar av Europa kommer värmen allt oftare att
ligga över 40-graders-strecket, vilket medför oerhörda problem för människan.
Med avseende på skogen så kommer uppvärmningen av klimatet att leda till att granarna
kommer att dö ut. Granen behöver ett kallare klimat. Till följd av detta blir träd som är mer
resistenta mot hettan som Lönn, Bok och Ek och andra sydliga trädarter, de träd som
kommer att ersätta de nordliga barrträden. Många av de inhemska träden inom hela Europa
kommer att försvinna tack vare klimatuppvärmningen. De ersätts av andra arter, som kommer
från Sydeuropa och andra regioner på jorden. Det är inte bara växtligheten som berörs utan
även djur, insekter, fåglar och vattenlevande djur. Framför allt kommer nu fortlöpande arter,
som annars bara varit vår- sommar och höstgäster, att bosätta sig året om i Mellan - och
Nordeuropa. Det ska också klart och tydligt nämnas att vintrarna i hela Europa kommer att bli
mildare och mer fuktigare än vad som idag är fallet och därigenom kommer behovet av
värme att avta, liksom att frost och kyla kommer att minska. Trots detta kommer vintrarna att
medföra svåra stormar och nederbörd i stora mängder, liksom de förorsakade högvatten och
översvämningarna för med sig förstörelse, lidande och elände för befolkningen. Frost och snö
blir allt mindre förekommande och kommer att dra sig tillbaka i lägre regioner under 900
meter. Detta kommer att belasta vintersportanläggningar som kommer att gå i konkurs
eftersom bergsområden förblir snöfria. I avsaknad av förnuft kommer skidsporten att
fortsätta med konstgjord snö, vilket förbrukar oerhörda mängder energi och vatten. Detta
fortgår tills energin inte längre kan levereras eller tills det att vattnet tagit slut och
anläggningarna måste ge upp sin verksamhet eller förbjudas.
I Mellan- och Nordeuropa kommer effekterna av klimatförändringarna att vara relativt
begränsade med avseende på torrperioder. De länder som å andra sidan påverkas av denna
torka kommer att lida fruktansvärt av bristen på vatten. Hur som helst så kommer hela
Europa att lida av torrperioder och brist på vatten där urtidsliknande stormar och oväder
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liksom översvämningar drar fram över landet och orsakar stora katastrofer, skador och
förödelse

som

kommer

att

kosta

många

människoliv.

På

lång

sikt

kommer

årsmedeltemperaturen att stiga, fram till år 2100 med 4 upp till 7 grader. Detta beror helt och
hållet på huruvida jordens överbefolkning ökar och hur fort denna överbefolkning driver
förstörelsen av naturen och dess flora och fauna som främjar klimatförändringen. Säkert är
dock att somrarna kommer att bli varmare och torrare. Temperaturen kommer att stiga med
upp till 30 grader eller mer i skuggan. Detta betyder att människor i Mellan- och Nordeuropa,
som inte är vana vid sådana höga temperaturer, går diverse problem tillmötes som att ozon
och smog skadar bronkiter och lungor liksom ett ökat antal dödsfall genom värmekollapser
och hjärtinfarkter. I dessa kommande tider kan man räkna med en ökad dödlighet med 6 %
per ökad grad i temperatur till följd av att innevånarna i Mellan- och Nordeuropa inte är vana
dessa höga temperaturer. Den i hela Europa höjda temperaturen, som breder ut sig genom
en förskjutning av klimatzoner, för med sig nya sjukdomar och plågor som är vanligt
förekommande i sydliga länder med malarian högst upp på listan. Även andra tropiska
sjukdomar och epidemier kommer att följa den höjda temperaturen. Det är inte bara
sommartiden som kommer att medföra ökade hälsorisker för européerna utan även höstoch vårtider. Borrelia och Meningitis (Meningoenzephalitis) sprids under försommaren av
fästingar. Solen, som strålar mer aggressivt inte bara på sommaren men även under vår och
höst, kommer att orsaka ett ökat antal fall av hudcancer. Gifterna, som används vid
besprutningen av våra naturliga livsmedel, kommer att genom klimatförändringen att
framkalla hittills okända förändringar. Människor kommer att lida mer av allergier och få
problem i magtrakterna.
Betraktar vi följderna av att glaciärerna smälter, så är den framtida smältningen av
Himalayaglaciärerna ett direkt hot för en och en halv miljarder människor. Den därigenom
orsakade vattenbristen kommer att med katastrofala konsekvenser att fodra sina offer. När
den stora torkan kommer i Indien blir det ett jätteproblem att få en fortsatt existens av det
karga landskapet, som livnär 65-75 % av befolkningen. Även i norra Kina, liksom i andra
länder, kommer hela landskap att torka ut och förstöras och nya ökenliknande landskap
kommer att sprida sig. Torka, förstörande översvämningar och alla möjliga slags oväder och
jordskalv kommer att i många afrikanska länder, liksom i centralasiatiska och sydostasiatiska
länder att driva dessa till destruktion. På så vis kommer de redan idag förekommande
flyktingströmmarna och folkvandringarna, som förutspåddes redan på 1950 talet och
därefter, att börja på riktigt. Om de årliga flyktingströmmarna idag kan tas emot och tas
omhand av de hjälpande staterna, så kommer det att om 35-50 år att vara omkring 300-350
miljoner flyktingar som flyr sina hemland. De flyr på grund av klimatförändringarna och dess
katastrofala följder, men även på grund av negativa och svåra politiska, militäriska, religiösa
och terrorliknande aktioner. De flyr sina hemland för att hitta en ny tillflykt i främmande
länder, där speciellt, liksom det är idag, Europa favoriseras. Detta gäller flyktingar från världen
över, men speciellt de som kommer från Afrika och de arabiska staterna. De kommer med
stora "själförsäljare" och i beklämmande trä- och uppblåsbara båtar och hamnar på italienska
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och grekiska öar eller fastland, ifall de inte innan hinner lida skeppsbrott och kantar, falla över
bord och drunkna. Ju längre och större dessa flyktingströmmar blir, från och med den tid vi
lever i nu, desto massivare och mer okontrollerade kommer de att bli. Dessa flyktingar
kommer inte bara från Afrika, utan även från Balkan- och Öststaterna, diverse stater i
Sydamerika liksom från Asien och när- och fjärran Östern. Problemen som blir kring de
uppkomna

flyktingströmmarna

kan

inte

längre

klaras

av

myndigheter,

politiker,

hjälporganisationer och bevaknings- och säkerhetstjänster i de länder dit flyktingarna
kommer. Ohållbara hygieniska förhållanden uppstår när flyktingarna blir inhysta i
rivningsfärdiga hus, armébyggnader, baracker, containrar, tältstäder och vilda camp osv.
Angrepp och bråk med hemska följder uppstår genom att flyktingar från olika stater, med
olika religion och olika sekttillhörigheter tvingas bo och leva tillsammans. Kriminalitet,
sjukdomar, epidemier, mord och dråp uppträder mer och mer, där även brist på livsmedel
och dricksvatten bidrar till att förvärra situationen. Det blir alltså även i flyktinglägren brist på
vatten och mat, vilket utlöser avundsjuka, hat, bråk och slagsmål som leder till skadade och
döda. Ju längre tid som går, desto mer uppstår ett flyktingkaos i olika former, såsom problem
för statliga säkerhetsorgan som polis och tull liksom inte hanterbara situationer för kontroll
och bevakningar av landsgränser. Dessutom får länderna som tar emot flyktingar, speciellt i
Europa, men även i andra länder, problem med motsägelser, falska humanitära förespråkare,
avvisande meningar och åsikter angående upptagande eller utvisande av flyktingar samt
deras behandling, rättigheter samt flyktingarnas senare återförande till deras ursprungsland.
Det nu pågående, och som kommer att fortgå obehindrat i framtiden, är att genom
flyktingväsendet världsbefolkningen blandas upp. Det kommer inte att gå att hejda eftersom
de fram till idag fastsatta orsakerna – just flyktingströmmarna – sett ur falska humanitära
motiveringar inte går att sätta stopp för. En blandning av raser och olika folkslag kommer
ohejdbart att spridas, liksom att en blandrasmänsklighet kommer att uppstå som blandar
religioner och dess sekter. Därigenom uppstår fientlighet och hat. Genom klimatförändringen
får detta till följd, och det beträffar hela jorden, att antalet svaga och fragila stater kommer
att öka, vilket skapar än fler flyktingströmmar. Detta leder ovillkorligen till att det uppstår
konflikt på grund av distributionen i samtliga länder som tar emot flyktingar, eftersom EUdiktaturen fastställer hur många flyktingar som måste tas emot av varje medlemsstat.
Facit: Klart och tydligt måste förnuft och förstånd formuleras och uttryckas, liksom att alla
nationer världen över snarast möjligt drastiskt minskar på mängden utsläpp liksom
skövlingen av naturtillgångarna. Dessutom måste användandet av kemikalier i naturen och
dess flora och fauna och den därmed tillhörande miljöförstörelsen, nedsmutsningen och
förgiftningen att förbjudas och stoppas omedelbart. Samtidigt måste den ökande
världsbefolkningen stoppas i sin ökning genom att staten kontrollerar och fastsätter antalet
födelser. Bara så kan en annalkande mänsklig tragedi tonas ned. En tragedi, som redan nu
världen över har skapat ondskefulla, negativa liksom katastrofala och förödande
konsekvenser.
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Det är inte bara smutsen i luften som förändrar klimatet, utan även alla sorter av degenererad
mänsklig påverkan och förstörelse med avseende på naturen och dess flora och fauna liksom
klimatet. Samtliga naturkatastrofer är en kraftfull varning för följderna av klimatförändringen:
om denna förändring inte motarbetas snabbt så kommer jorden inte att vara i stånd att
uppfylla även de allra nödvändigaste behoven för mänskligheten. Det ständigt ökade
behovet för energi, näring och vatten kommer jorden inte längre att kunna tillmötesgå. Det
degenererade beteendet av mänskligheten, orsakat av överbefolkningen, kommer att leda till
en oundviklig omfattande mänsklig tragedi om inget görs. Därför är samtliga världens
nationer uppmanade att ta denna lilla chans att undvika denna tragedi. Det betingar i allra
första hand att ett världsomfattande stopp av barnafödelse införs, följt av ett kontrollerat
födelsetal för att begränsa överbefolkningen. Då kan naturen med dess flora och fauna
liksom klimatet återhämta sig ifrån all förstörelse orsakad av överbefolkningen. Tiden är
kommen där lösa, idiotiska, meningslösa och oanvändbara överenskommelser om
klimatskydd kan kasseras till fördel för användandet av förstånd och förnuft och ett
beslutsamt, drastiskt, klart och värdefullt handlande. Då kan den framtida hotande tragedin
för jordmänniskorna kanske ändå förhindras.
Tillägg – Schweiz Yta: Om den sammanlagda ytan för berg och backar i Schweiz läggs till
landets jordyta, så omfattar den sammanlagda ytan i Schweiz över 80 000 km2. Schweiz yta,
som den lärs ut i skolor, är 41 285 km2. Detta är dock fel, om enbart jordytan betraktas och
inte den sammanlagda ytan inberäknat alla berg och backar. Schweiz är minst dubbelt så
stort, nämligen över 80 000 km2, där den sammanlagda ytan betraktas inklusive berg och
backar med dess klippor, sluttningar osv. Detta beläggs även av de nyaste mätningarna och
simuleringarna med höjdmodeller och effektiva datorer som ”swisstopo” som har beräknat
Schweiz sanna yta för MTW (Menschen Technik Wissenschaft). 41 285 km2 skulle alltså bara
vara sant om alla berg och backar i Schweiz skulle vara helt platta.
SSSC, 21. juli 2015, 22:39h
Billy
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Kronen-Zeitung, Wien den 8. Augusti 2015 (uppmärksammat av Anton Hahnekamp)
Översättning av artikeln:
Världsbefolkningen växer vidare i rasande takt. Fram till år 2050 kommer 9,7 miljarder
människor att befolka jorden.

Världsbefolkningen
Enligt UNO kommer världsbefolkningen att öka betydligt mer än vad man tidigare trott. År
2050 kommer 9,7 miljarder människor att befolka planeten. Vid århundradets slut kommer
det att vara 11 miljarder. Ingenstans påkallas behovet av en kontroll av antalet födda barn
och ett förbud mot konstgjord befruktning och spermabanker. 800 miljoner människor lider
hungersnöd och mer än hälften av jordens befolkning lever mer eller mindre i fattigdom.
Människans negativa inverkan på naturen och sitt obromsade förökande kommer att leda till
att människan själv tar farväl av livet på jorden. Inbördeskrig, folkvandringar och krig över
naturtillgångar, vatten och livsmedel kommer att leda till just detta. Vi går en dyster framtid
tillmötes om vi inte vidtar motåtgärder snarast möjligt.
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Lögnen om atombomben
Sanningen kan inte tystas ned eller förnekas. Förr eller senare kommer sanningen alltid till
ytan. Så är också fallet med USA´s fällning av atombomberna under andra världskriget (som i
verkligheten redan var tredje världskriget eftersom det första världskriget utspelade sig 1756
till 1763, vilket förskönande kallas ”det sjuåriga kriget”). I USA och officiellt i historieböckerna
världen över beskrivs denna bombning som nödvändig och som en krigsnödvändighet för att
få ett slut på andra världskriget. I verkligheten var de försvarslösa människorna i Hiroshima
och Nagasaki offer för människoföraktande och cynisk politik förd av världsmakten USA.
Hundratusentals barn, kvinnor och män blev tvungna att dö, blev utsatta för radioaktiv
strålning, lemlästade och brändes levande för att USA ville demonstrera sin makt och till varje
pris ville använda sig av den nyutvecklade atombomben. Man skulle kunna tro att just Japan
lärt sig av den kriminella användningen av atombomben av USA, så frammanar Japanerna allt
sedan dess målet ”aldrig mer atomvapen!”. Bisarrt nog använder sig detta högteknologiska
land även efter reaktorolyckan i Fukushima i mars 2011 av atomenergi – detta rakt emot
viljan av det stora flertalet japaner. För första gången sedan två år, den 11 augusti 2015, har
ett japanskt kärnkraftverk anslutits till nätet, fastän kärnkraft hör till gårdagens teknik. Trots
att det bedyras att riskerna med atomkraft är minimala så kommer den aldrig att vara fullt
hanterbar. Det radioaktiva avfallet som produceras av atomkraften förstör miljön och lämnar
ett dödligt arv till efterföljande generationer. Speciellt i Japan kan den påstådda säkerheten
aldrig någonsin garanteras, framförallt inte eftersom landet löper hög risk att drabbas av
jordbävningar, tsunamis och taifuner. Har inte Fukushima varit bevis nog för detta?
Användandet av atomkraft för produktionen av energi förblir ett oberäkneligt riskmoment
som främjas av hjärnamputerade och ansvarslösa politiker och de koncerner som profiterar
av kärnkraften. Se artikeln ”Atomkraft – ein katastrophaler irrweg” (på tyska) FIGUS-SonderBulletin Nr. 62 från juli 2011:
http://www.figu.org/ch/files/downloads/bulletin/figu_sonder_bulletin_62.pdf.
Ansträngningarna av alla frihetsälskande japaner som menar det allvar i kampen mot
atomvapen, respektive kampen mot användandet av ”atomkraft i fredstid” hånas och
undermineras på ett hjärnlöst sätt. År 1982 grundade borgmästarna från Hiroshima och
Nagasaki initiativet ”Mayors for peace” (borgmästare för fred). Detta på initiativ av
Hiroshimas dåvarande borgmästare Takeshi Araki. År 2003 startades kampanjen ”2020
vision”. 2015.06.01 hade denna organisation 434 medlemmar i Tyskland och 2015.06.01 6706
medlemmar över hela världen. Borgmästarna för fred uppmanar sina medlemsstäder att
stötta kampanjen ”2020 vision” för att kunna blanda sig i internationella förhandlingar
angående atomvapen. De stöttas av fredsgrupper över hela jorden på lokala- liksom
internationella plan. Målet är att få tillstånd ett bindande avtal där en tidsplan upprättas för
avskaffningen av alla atomvapen och ett beslut om en atomvapenkonvention för att få en
värld utan atomvapen fram till år 2020. Ett förnuftigt initiativ – men kommer det att räcka
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mot de ansvarslösa och kriminella handlingarna som förs inom politik, ekonomi och av de
olika slags profitörer av atomkraft? Det skulle vara önskvärt att människor i ledningsposition
skulle ta sitt förnuft tillfånga. Detta kommer dock att förbli en dröm så länge som ansvarsfulla
positioner beläggs av i första hand förnuft- och ansvarslösa, grova förbrytare och psykopater
som inte alls bryr sig om ansvarstagande, vidsynthet, kärlek, fred, medkänsla och harmoni
med sig själv och bland människorna för vilka de egentligen ska handla ansvarsfullt för. Även
folket själv bär ansvar för att vi hamnat i denna situation, så länge tills olämpliga personer i
olika slags maktpositioner avsätts och skickas i exil. Då skulle människan själv inse att själva
betydelsen av att vara just människa innebär ansvarstagande, alltså att ansvarsfullt betrakta
varje situation och omvandla tanke till handling i det verkliga livet. Framför allt betyder det
att sann mänsklighet utvecklas i sig själv som skapande kreation ”OMEDAM” att bli djupt
mänsklig. För människan bär detta den djupa och urgamla betydelsen i sig, att medvetet
överlämna sig till att realisera de skapande-naturliga lagar och bud som baseras på fred,
kärlek, harmoni, absolut likvärdighet av alla livsformer, medkänsla, respekt, ansvar och
utvecklingen av medvetenheten i alla riktningar.
Achim Wolf, Tyskland

Varför amerikanarna tror att bomben i Hiroshima var
nödvändig
Den 5. augusti 2015
Av Gary G. Kohls, MD.
Den 6. augusti 2015 är den 70:e årsdagen av att atombomben fälldes över Hiroshima, en civil
stad som hade minimalt militärt värde i motsats till påståenden av president Truman när han
meddelade planerna till det amerikanska folket.
Hela sanningen om vad domstolen i Nürnberg senare skulle definiera som internationell
krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten har blivit starkt censurerade och mytologiserad.
Detta alltsedan krigströtta amerikaner 1945 accepterade propagandan att bombningarna var
nödvändiga för att förkorta kriget och förhindra förlusten av en miljon amerikanska soldater
under den påstådda invasionen som planerades i november 1945.
Orsaken till att USA inte blev ställda till svars för vad det gjort, liksom Tyskland blev för den
judiska förintelsen, är mycket enkel. USA var segraren och ockupanten och såg sig därför vara
ansvarig för att göra och tillämpa regler för den nya världsordningen (New World Order).
Tre dagar senare överföll USA ur ett bakhåll den lika försvarslösa staden Nagasaki med den
andra atombomben som någonsin använts mot en civil befolkning. Atombomben sattes in
mot människor som för Japan inte på något sätt hade något militäriskt värde. Redan innan
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den japanska ledningen riktigt förstått vad som hänt i Hiroshima så fälldes plutoniumbomben ”Fat Man”, namngiven efter Winston Churchill.

Lögnerna av mina historielärare
Mina historielärare vid High School var uppenbarligen alla Collage-idrottare, där deras
atletiska talang inte var tillräckligt för en proffskarriär. Enda chansen för dem att bedriva sport
och samtidigt få betalt var att bli lärare och att träna High School-atleter. Amerikansk historia
stod i många High Schools i små städer snarare på en andra plats men fanns just precis med
på intresselistan för tränare som motvilligt gjorde sitt jobb. På så vis ”lärde” mina
klasskamrater och jag oss våra lektioner av mycket oinspirerade, långtråkade och/eller
mycket oinformerade lärare som mycket hellre ville vara på idrottsplatsen.
Till tränarnas försvar ska sägas att historieböckerna, som stod till förfogande, till hög grad var
censurerade för att förstärka patriotismen. Alltså ”lärde” vi oss att nästan allting som gjordes
av de ”ädla” brittiska kolonisatörerna och de ”ärade” skaparna och byggarna av US-imperiet i
historien om krigsledning, hela tiden är självuppoffrande, demokrati- och kristendomsspridande samtidigt som allt som gjorts av frihetslängtande, revolutionära offer av
kolonialismen framställs som barbariskt, ateistiskt och ondskefullt. Alla som motsatte sig
kolonialismens undertryckande behandlades som terrorister. Ur historieböckerna fick vi veta
om det ”ärofulla” krigsslutet mot Japan genom inledandet av atombombsåldern. Alla på min
High School, inklusive mig själv, svalde efterkrigspropagandakroken, inklusive lina och sänke.

50 000 amerikanska soldater deserterade under andra världskriget
Naturligt vis är jag idag medveten om att mina klasskamrater och jag liksom de flesta
amerikaner (inklusive de frivilliga och kallade medlemmarna i armén), var naiva offer för
”lögner som berättades av våra historielärare”. Till deras försvar ska sägas att dessa lärare
vilseletts i deras egen skolning av likvärdigt felinformerade lärare som i sin tur fått sin
information från ett flertal desinformationsspridare som skrivit böckerna. Dessa författare var
militarister, hyper-patrioter och pseudo-historiker som lurats att tro på myten om den
amerikanska exceptionalismen.
Exkluderade från denna verkligt troende grupp var de 50 000 amerikanska soldater från
andra världskriget tillhörande den ”ärorika generationen” som i många fall förståeligt nog
deserterade eller bara stack under sin tjänstgöringstid. En verklighet som på ett passande sätt
raderats ur vårt medvetande.

Det första offret i krig är sanningen
En av de första aktionerna som generalen Douglas MacArthur genomförde, efter att ha tagit
över efter segern över Japan, var att konfiskera eller på annat sätt förstöra allt fotografiskt
material som dokumenterade de horribla effekterna av atombimberna över Nagasaki och
Hiroshima. Han införde en total censur för journalisterna som ville visa världen vad som
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verkligen hände vid ”Ground Zero”. Därmed bekräftade han det gamla ordspråket ” det första
offret i krig är sanningen”. Att genom militären anställa journalister, som bara rapporterar
amerikavänligt material, var inte en originalidé av general ”Stormande” Norman Schwarzkopf
under första Gulfkriget. År 1995 var Smithsonianinstitutet berett att korrigera en del av de 50
år gamla pseudo-patriotiska myterna om kriget i stilla havet för att skapa en ärlig och
historiskt korrekt bild över atombomberna sett ur den japanska civilbefolkningens vy.
Snabbt, häftigt och välorganiserat kom avslagen från de högerinriktade krigsförespråkande
veteranorganisationerna mot planen av Smithsonian-historiker att offentliggöra ovälkommen
sanning över kriget. (…) Newt Gingrich har till och med hotat med att stoppa de statliga
bidragen till Smithsonianinstitutet och tvingade därmed institutet att eliminera alla i detta
sammanhang viktiga delar av historien. På detta sätt upprätthålls alla pseudo-patriotiska
myter över Hiroshima och Nagasaki – fram till vår tid.

Historisk analfabetism i Amerika är endemisk
Om och om igen blir vi historiskt ovetande amerikaner hindrade från att lära oss hitta
historiska sanningar om det amerikanska imperiet – och över kontrollen som militären och
multinationella företagen har i detta avseende. Allt är förbjudet som kan skada förtroendet
för väljarna eller som kan skapa en revolution på gräsrotsnivå mot den icke-valda härskande
eliten, pentagon eller de multinationella företagen, som kontrollerar bägge kandidaterna i
tvåpartisystemet, mainstream media och som är ”den osynliga handen i marknaden”.
Historikerna i Smithsonian institutet hade faktiskt en laddad pistol i sin hand, men i
handgemänget har det nekats oss väljare att lära oss en viktig historisk läxa; nämligen att
kriget i stilla havet hade kunnat avslutas på våren år 1945. Inga atombomber hade behövts i
augusti och blodbadet i Okinawa hade kanske kunnat undvikas där tusentals amerikanska
soldater meningslöst förlorade sina liv.
Det hade inte behövts någon landinvasion av Japan i november. Faktum är att på 1980-talet
släpptes topphemliga dokument som beskrev att planerna för en eventuell storartad
amerikansk invasion (planerad att starta tidigast den 1:a november 1945) var absolut
onödiga.
Segrarna får bytet, och de amerikanska segrarna var de som ledde och förde tribunalerna
mot krigsförbrytelse och därmed även dikterade innehållet i mina historieböcker.

Den amerikanska regeringen visste att Japan flera månader innan Hiroshima
planerade en ärofull kapitulation
Amerikanska underrättelsetjänster, med full kännedom av både president Trumans och
president Roosevelts regeringar, var väl medvetna om Japans planer för att ärofullt kunna
kapitulera månader innan Truman gav den ödesdigra ordern att förvandla Hiroshima till aska.
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Japan arbetade med fredsförhandlingar genom dess ambassadör i Moskva så tidigt som i
april 1945 och med avkännare för en möjlig kapitulation redan så tidigt som 1944. Truman
kände till denna utveckling eftersom USA hade knäckt den japanska koden redan innan Pearl
Harbor. Samtliga av japans militära och diplomatiska meddelanden blev avkodade. Den 13:e
juli 1945 skrev utrikesminister Togo: ”Ovillkorlig kapitulation (överlåtande av all makt,
inklusive avsättandet av kejsaren Hirohito) är det enda hindret för fred”.
Trumans konsulter kände till dessa ansträngningar och kriget hade utan större möda kunnat
avslutas på en diplomatisk väg, om man efter krigsslutet gett kejsaren (som i Japan har en
gudomlig status) en representativ status. Detta acceptabla anbud nekades, tillsynes utan
logik, av amerikanarna som ville ha en ovillkorlig kapitulation. Första gången detta anspråk
ställdes var 1943 på en konferens i Casablanca av Roosevelt och Churchill. Anspråket
förnyades i konferensen i Potsdam av Truman, Churchill och Stalin. Även då försökte
Japanerna fortlöpande att få tillstånd en ärofull fred genom förhandlingar.
Till och med krigsminister Henry Stimson fastställde: ”Den egentliga frågan var inte om en
kapitulation hade kunnat uppnås utan att använda sig av bomben, utan om en tidigare
kapitulation hade kunnat uppnås med en annan diplomatisk och militär kurs. På våren 1945
var en stor del av den japanska kabinetten beredd att acceptera de villkor man senare kom
överens om”. Med andra ord: Stimson visste att USA hade kunnat avsluta kriget innan
Hiroshima.

De orimliga kraven för Japans ovillkorliga kapitulation förlängde kriget
Efter det att Japan officiellt kapitulerat den 15:e augusti 1945 så tillät MacArthur kejsaren att
behålla sin plats som spirituell ledare av landet. Samma krav som tvingade den japanska
ledningen att avslå de tidigare, förnedrande kraven på en ”ovillkorlig kapitulation”.
Härmed finns det två viktiga frågor som behöver svaras på för att kunna förstå vad som
försiggick bakom kulisserna. 1) Varför avslog USA Japans enda krav rörande sin kapitulation
(kvarhållandet av kejsarämbetet) och 2) varför använde man sig av atombomberna när en
seger redan var säker?

De faktorer som leder fram till beslutet att använda det mest barbariska
massförstörelsevapen i historien om krigsföring
Det finns en rad faktorer som påverkat Trumans ödesdigra beslut att använda sig av
atombomben:
1. Investeringar. USA hade investerat en gigantisk mängd tid, intellekt och pengar (otroliga
2 miljarder Dollar i 1940 talets penningvärde) för att producera tre bomber och det fanns
ingen dragning – och heller inget mod – att stoppa denna drivkraft.
2. Hämnd. Den amerikanska militären och ledarskapet, liksom många amerikaner, hade en
enorm

längtan

efter

hämnd

efter

”överraskningsattacken”

mot

Pearl

Harbor.
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Barmhärtighet fanns inte med i sinnet i den amerikanska armén, det krigströtta folket
eller ens de genomsnittliga amerikanska kristna och deras kyrkor. Missionerna mot
Hiroshima och Nagasaki blev accepterade som en nödvändighet, utan några som helst
motfrågor, av de som bara kände till den sanerade, ”national security” versionen av
händelserna. De flesta amerikanerna ville tro på den listigt iscensatta propagandan.
3. En "use it or lose it" mentalitet och vetenskaplig nyfikenhet. Det klyvbara materialet i
Hiroshimabomben var uran. Testbomben Trinity som sprängdes den 16:e juli 1945 och
Nagasakibomben bestod av plutonium. Vetenskaplig nyfikenhet var en avgörande faktor
som drev projektet framåt mot ett dödligt avslut. Projektledarna i Manhattanprojektet var
nyfikna. ”Vad skulle hända om en stad jämnas mad marken av en endaste uranbomb?”
”Vad skulle hända om man använde plutonium?” Nu när kriget mot det nazistiska
Tyskland

(det

ursprungliga

målet)

var

över så

var

de

mest

samvetsgranna

vetenskapsmännen övertygade om att bomberna inte skulle användas mot civila mål.

Offer av atombomben i Hiroshima
4. ”Order är order”. Faktum är att det militära beslutet att fälla bägge bomberna gjordes
långt innan augusti 1945. Ifall experimentet skulle fullföljas så var en japansk kapitulation
innan fällningen av bomberna ingen option. Det bör stå klart att avståndet på tre dagar
mellan fällningarna av bomberna var samvetslöst kort om målet med första bomben var
att tvinga fram en omedelbar kapitulation. Japans transport- och kommunikationsmedel
var starkt begränsade. Ingen, varken USAs militär eller Japans högsta ledning, förstod till
fullo vad som hade hänt i Hiroshima. (Det är ett fascinerande faktum att
Manhattanprojektet hade varit så topphemligt att inte ens MacArthur, befälhavande
general över teatern i stilla havet, hade informerats fram till den 1:a juli)
5. Ryssarna. Stalin hade proklamerat att han tänkt delta i kriget mot Japan 90 dagar efter VE-Day (Victory in Europe Day, den 8:e maj 1945). Detta skulle varit två dagar efter det att
bomben släpptes i Hiroshima. Faktum är att Ryssland förklarade krig mot Japan den 8:e
augusti och började röra sig genom Manchuriet när Nagasaki, japans centrum för kristna,
bombades sönder. USA ville inte att Japan skulle kapitulera till Ryssland eftersom USA då
hade måsta dela på krigsbytet. Snart skulle Ryssland bli en av de två supermakterna i
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världen och i och med detta bli en fiende till USA. Så skickades de första ”meddelandena”
i det kalla kriget, den 6:e och den 9:e augusti 1945, från USA till UdSSR: ”Stalin, håll dig
borta från kadavret Japan. Det tillhör oss. Dessutom har vi bomben”. Ryssarna fick inget
av bytet från Stilla-Havs-kriget, som de hade hoppats på. Omedelbart hamnade de båda
supermakterna i ett träsk av en multi-billion-dollar dyr kapprustning och indirekta krig
som regelbundet riskerade den totala utrotningen av mänskligheten. Vad som samtidigt
gick av stapeln var en moralisk bankrutt av bägge dessa paranoida supermakter som
insisterade på att kämpa ut det kalla kriget; ett krig närt av företag som profiterar av krig
och en låna- och spendera ekonomi.

Verkligheten för de oskyldiga krigsoffren
Uppskattningsvis dog det omedelbart 80 000 oskyldiga civila plus 20 000 vapenlösa unga
japanska beväringar i bombningen av Hiroshima. Hundratusentals fler dog en långsam död
och led av funktionshinder från plågsamma brännskador, strålsjuka, leukemi, anemi,
trombocytopeni och icke behandlingsbara infektioner. De japanska överlevande och deras
avkommor drabbades av ett öde som liknar de överlevande och deras avkommor av USA:s
"Atomic Soldiers". Atomic Soldiers var de soldater som under sin tjänstgöring utsattes för
kärnvapenprover under 50- och 60-talen eller som utsattes för utarmat uran som USA:s
militär använde i båda Gulf krigen. Var och en av dessa grupper drabbades av fruktansvärda
strålningsinducerade sjukdomar, missbildningar, genetiska mutationer, immunbrister, cancer
och en för tidig död som fortfarande pågår i skrivande stund.
En annan skamfilad verklighet som dolts är att 12 amerikanska Navypiloter, vars existens var
välkänt av USA-kommandot före bombningen, blev brända till aska denna ödesdigra dag i
Hiroshima.

Militära myter som våra lärare lärt oss
Så den officiella, av krigsdepartementet godkända, massivt censurerade versionen om slutet
av kriget i Stilla Havet kan nu läggas till den ständigt växande listan av myter som vi
amerikaner kontinuerligt matas med av vår företagskontrollerade militär och av ledare inom
politik och media. I processen har tyranni och grymhet i krig listigt genom propaganda
förhärligats så att vi som är konsumenter av information bara ser ett glorifierande av den
amerikanska militarismen.
Övrig censurering av verkligheter inkluderar vad som verkligen hände när den amerikanska
militären utförde sina destabilisera- och erövra kampanjer samt organiserade statskupper i
Ukraina, Honduras, Venezuela, Libyen och blodiga invasioner och/eller ockuperingar av
Korea, Iran, Vietnam, Laos, Kambodja, Libanon, Grenada, Panama, Filippinerna, Chile, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Haiti, Colombia, Kuwait, Irak, Afghanistan, etc, etc. Denna
lista täcker inte nödvändigtvis oräkneliga antalet hemliga Pentagon/CIA operationer och
lönnmord i resten av världen, där cirka 150 "suveräna" nationer har tvingats till att tillåta
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byggandet av amerikanska militärbaser (tillstånd betalas av mutor eller hot om ekonomiska
eller militära sanktioner).
Men på något sätt hänger de flesta av oss fortfarande kvar i den tveksamma "mitt land rätt
eller fel" patriotismen där vi desperat vill tro de listigt iscensatta myterna som säger oss att
företagens elit som tjänar pengar på krig (liksom politiker, militära ledare och mediernas
språkrör som de har i sin anställning) endast arbetar för fred, rättvisa, jämlikhet, frihet och
"att göra världen säker", inte för demokrati, men för rövarkapitalism.
Även om det faktiskt är sant att den amerikanska militären störtat enstaka diktatorer, med
den nödvändiga uppoffringen av döda och obotligt skadade (i kropp och i själ) Amerikanska
soldater och veteraner, så är det oftare de icke-rationella övervägandena för att dra i krig
som ”gudlösa kommunister”, de anti-amerikanska ”rebellerna” och ”frihetskämparna” som
egentligen bara vill att vi Yankees åker tillbaka dit vi kom ifrån.
Den 6:e och den 9:e augusti 1945 är bara två vidare exempel på hjärntvätt som pågår i alla
politiska agendor om "totalt krig", vilket konsekvent åtföljs av oundviklig mänsklig död och
förstörelse som förskönande märks som "storartad slakt", "indirekta skador "eller "friendly
fire".

Vad hände med det humanitära, freds-främjande Amerika som vi brukade
känna till och älska?
Det kan redan vara för sent att rädda och återuppliva den (mytiska?) döende humanitära,
fredsskapande Amerika som vi brukade känna till och älska. Det kan vara för sent för att
effektivt konfrontera företagens kapning av den liberala demokratin i Amerika. Det kan vara
för sent för att framgångsrikt få bort den arrogant- och girigt härskande eliten som själviskt
drar med sig vår planet på vägen till undergång. De ständigt återkommande statskupperna
iscensatta av profitörer av vad jag kallar vänlig amerikansk facism kanske redan har
åstadkommit sina mål.
Men jag antar att det alltid finns hopp. I stället för att vara tyst om de destabiliserande
konflikterna som krigsprovokatörer framkallar världen över (med de mycket hjälpsamma och
tillmötesgående Wall Street, Pentagon, vapenindustrin och deras knähundar i kongressen), så
behöver medvetna människor att få lära sig den sanna historien. Det psykologiska obehag
som kan uppkomma när lögnerna, som man blivit uppmanad att tro på på så länge, ej längre
kan upprätthållas kallas kognitiv dissonans. Vi måste börja ställa oss USA:s oräkneliga
krigsförbrytelser som har iscensatts i våra namn.
De som sprider information och sanning bland oss måste yttra sin meningsskiljaktighet, gå ut
på gatorna i protest och modigt vägra att samarbeta med de sociopatiska personligheter
som gradvis förvandlat Amerika till en kriminell skurkstat. Liksom i Nazityskland eller i det
fascistiska Japan har oseriösa nationer genom tiderna alltid varit dömda till undergång av
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sina miljarder arga och lidande offer som lever både inom och utanför landets gränser. Detta
öde väntar Amerika om inte dess ledare bekänner sina synder, ärligt ber om förlåtelse och
verkligen lovar att ansluta sig till den fredsälskande mänskligheten.
Snarare än att bara göra det som är lönsamt eller fördelaktigt för vår överprivilegierade,
överkonsumerande, giftiga och ohållbara amerikanska livsstil skulle vi som omväxling kunna
göra det som är rätt för hela mänskligheten. Det är en ärofull uppgift och sann patriotism och
en väsentlig början på väg till verklig fred.
Också vi blir ständigt utsatta för lögner när det gäller händelseförloppet av 1900-talet. Det är
därför som Peter Haisenko har skrivit en bok om den nya historien angående 1900-talet och
städar i sin bok ”England, tyskar, judar och 1900-talet” upp med förfalskningarna av historien
av de allierade. Boken finns i bokhandeln eller går att beställa direkt här.

Den 12:e augusti 2015 klockan 07:52 skrev Achim Wolf:
Hej,
Jag vill härmed fråga artigt om er artickel ” Varför amerikanarna tror att bomben i Hiroshima
var nödvändig” (https://www.lewrockwell.com/2015/08/gary-g-kohls/lies-my-history-teachertold-me/) får publiceras och offentliggöras en andra gång. Denna artikel skulle vara en skrift i
enlikhet med föreningen FIGU (www.figu.org/ch) som tillhandahålls gratis på internet.
Med vänliga hälsningar
Achim Wolf

Skickat: Onsdag den 12:e augusti 2015 klockan 10:17
Av: ”Peter Haisenko” peterhaisenko@t-online.de
Till: "Achim Wolf"
Angående: Re: Copyright-förfrågan
Hej herr Wolf,
Det är ok. Vi ”alternativa” måste hålla samman och stötta varann när det är möjligt. Vänligen
ange källa.
Med vänliga hälsningar, Peter Haisenko
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FÖRELÄSNINGAR 2015
Även 2015 håller referenter i FIGU andlig undervisning osv. I organisationens lokaler:
24:e oktober 2015:
Christian Frehner

Andliga läror i vardagen

Användningar och praktiska exempel.
Patric Chenaux

Om tron och sammansvärjningen

Om de olika och negativa influenser av tron och den blindhet i
tankar, känslor och handlingar hos människans och i hans
livsomständigheter och vad som kan göras mot dessa influenser.
Presentationen börjar klockan 14.00.
Entré: CHF 7.- (Inträdesrabatt för FIGU-medlemmar vid uppvisande
av en giltig legitimation).
Vid föreläsningar på lördagar sammanträder studiegruppen i
Semjase-Silver-Star-Center kl 19.00, där samtliga intresserade av
föreläsningsbesökarna är hjärtligt inbjudna.
Kärngrupppen 49

FÖRHANDSINFO 2016
Nästa träff för passiv-gruppen äger rum den 28:e maj 2016 (obs: 4. helgen). Reservera er
detta datum redan idag! Personliga inbjudningar med mer detaljer följer vid ett senare
tillfälle.
Tips:
Barn under 14 års ålder har utan passiv-medlemskap ingen möjlighet att delta. Detta för att
undvika en infiltration av FIGU.
Kärngrupppen 49
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