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straffar de förslavade medborgarna för varje eko-överträdelse enligt den 
nya gröna totalitarismen", skriver han och fortsätter:  

"Han förespråkar öppet en krystad tillverkning av en ny Gud och en ny 
religion som massorna av förslavade medborgare under hans planerade 
eko-envälde ska vara tvingade att följa som en del av ett globalt 
hjärntvättsprogram. Det har naturligtvis sina rötter i gamla föreställningar 
att barbariska uppoffringar är nödvändiga för att blidka moder jord". 
 
 
Ännu mer skrämmande, menar Watson, är att Shearman också 
förespråkar inrättandet av specialiserade ungdomsvårdsanstalter där 
"eko-zombies" utbildads för att bli en del av en grön armé av 
tillsynsmyndigheter. Professor Sherman skriver: 

"Kapitel 9 kommer att beskriva mer i detalj hur vi kan påbörja processen 
med att konstruera sådana universitet för att träna ekokrigare att kämpa 
mot livets fiender. Vi måste åstadkomma utbildning med samma 
hängivenhet som man förr använde för att utbilda krigare. Liksom i Sparta 
kommer denna naturliga elit tränas från barndomen för att möta 
utmanande problem i vår tid." 
 
 
Nu hörs dock allt fler röster som menar att det verkliga syftet med att 
driva igenom detta är att de enskilda nationerna ska lämna över sitt 
självbestämmande till en överstatlig myndighet med hänvisning till 
"klimathotet". Lord Christopher Monckton, tidigare vetenskaplig rådgivare 
åt Torys under Thatcher sa i en intervju för tidskriften 21st Century 
Science & Technology 2009 att "det verkliga syftet med pratet om en 
påstådd klimatförändring har aldrig handlat om klimatet, utan alltid om att 
införa en världsregering". 
 
På sidan 134 i sin bok "The Climate Change Challenge and the Failure of 
Democracy" beskriver Shearman sin vision av en auktoritär global 
regering vars elit ska härska över planeten:  

"Regeringen i framtiden kommer att grundas på ett ... högsta ämbete . 
vars kontor kommer att bestå av specialutbildade filosofer/ekologer. 
Dessa väktare kommer antingen styra sig själva eller meddela ett 
auktoritärt styre." 
 
 
Grunden för en politisering av klimatfrågan lades redan i början av 70-
talet av Aspen Institute for Humanistic Studies och Romklubben som sen 
fick olika underorganisationer. Finansieringen kom bland annat från 
Rockefeller, Ford och Agnelli Foundations. Flera av EU-kommissionens 
presidenter var medlemmar av Club of Rome, Aspen Institute och 
Trilaterala Kommissionen.  



 
Anledningen till att eliten engagerade sig i detta berodde inte på någon 
oro över miljön utan på att klimat och miljö var ett av flera områden som 
man kunde exploatera för att sedan lättare uppnå globala styrelseformer 
för att centralisera makten över världens befolkning. På sidan 75 i 1993 
års utgåva av Romklubbens bok "The First Global Revolution" skrev man: 

"I jakten på en ny fiende för att ena oss kom vi på idén om att 
miljöförstöring, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och 
liknande skulle passa agendan." 
 
Stephen Schneider, en professor vid Stanford och medarbetare till IPCC sa 
redan i oktober 1989 följande i tidskriften Discover:  

"För att fånga publikens uppmärksamhet så måste vi komma upp med 
några skrämmande scenarier, dramatiska uttalanden och ge föga 
uppmärksamhet kring de eventuella tvivel vi kan ha. Var och en av oss 
måste bestämma rätt balans mellan att vara effektiv och att vara ärlig." 
 
Läs och begrunda ovanstående två citat noga. 
 
I förordet till "The Climate Change Challenge and the Failure of 
Democracy" skriver Shearer och medförfattaren Joseph Wayne: 

"Demokratin är ofta en olyckshändelse och opportunisterna tar ofta 
makten under såna förhållanden. Minskningen av utsläppen av 
växthusgaser är nu brådskande och vi föreslår att en del auktoritära 
åtgärder kan vara nödvändiga precis som de är i krig." 
 
 
Tveklöst pågår det en vanvettig miljöförstöring på vår jord som inte kan 
fortgå länge till utan förödande konsekvenser för natur, människor och 
djur och tveklöst har religioner bidragit till mycket lidande på jorden, men 
jag tror inte att lösningen är att uppfinna en ny dogmatisk religion för att 
ersätta de gamla, vare sig det handlar om kristendom, islam, judendom 
eller någon annan. Jag tror inte heller lösningen är ett auktoritärt 
samhälle där man försöker tysta de som är av en motsatt åsikt än IPCC 
och co.  
 
Så här gick det till på klimatkonferensen i Köpenhamn när en journalist 
ställde frågor om e-mailen som uppdagat att de ledande forskarna för den 
officiella klimatteorin fifflat och  
olagligt förstört data: 
 
Så mycket för demokrati och yttrandefrihet alltså. När till och med 
journalister blir utkastade för att de frågar "fel" saker så borde väl 
alarmklockorna hos demokratiskt funtade människor börja ringa. Kanske 
en liten försmak av vad som komma skall i den "sköna gröna värld" som 



Al Gore och hans gelikar vill skapa med hjälp av bland annat en ny 
religion. Må sen vara att de flesta som ansluter sig till deras 
uppvärmningsteori gör det i bästa välmening. 
 
Personligen tror jag att det är först när vi människor befriat oss från 
patriarkala, vidskepliga, skuldbeläggande, dogmatiska och sexualfientliga 
religioner och när vi får ökad självkännedom, börjar undersöka saker på 
egen hand och har rätt att yttra även "obekväma" åsikter och tänka 
självständigt, som vi kan öppna upp för den kraft och visdom som bor 
inom oss. Om vi blir i harmoni med oss själva blir vi det nog också med 
moder jord. 
 
Problemet är inte i första hand CO2 eller överbefolkning, utan problemet 
är att den här planeten styrs av adrenalinstinna, maktfixerade, 
vinstmaximerande oligarker med noll kärlek för de stressade massor som 
sedan länge hypnotiserats till att vara lydiga löneslavar och energiresurser 
till denna elit, i ett system som är onaturligt inte bara i förhållande till 
människors nervsystem, utan även till planetens ekologiska system som 
sådant. 
 
Det finns med andra ord skäl att misstänka att denna elit vill använda 
"klimathotet" för att få folk att köpa deras agenda om en ny 
världsordning, vilken i slutändan kommer att innebära adjöss till den 
nationella självständigheten, adjöss till att röra sig fritt och adjöss till att 
uttrycka "fel" åsikter, det vill säga politiskt inkorrekta åsikter.  
 
Vi behöver ett nytänk, därom råder ingen tvekan, och vi behöver ställa 
om till ett mer ekologiskt samhälle, det är helt klart. Men om filosofin och 
ideologin för detta nytänk läggs fram av samma krafter som varit med om 
att förvärra tidigare problem på jorden, då finns det anledning att vara 
misstänksam. Precis som det finns anledning att dra öronen åt sig när 
makthavare utan att blinka utser samma krafter som har kraschat 
ekonomin till att fixa den. 
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