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Balónový test preukazuje, že CO2 nemá žiadny vplyv na klimatické
zmeny na Zemi.
Nedávno mi švagor povedal o „balónovom teste“, ako dôkaz o tom, že CO2 nemôže mať absolútne
žiadny vplyv na otepľovanie Zeme a bol som šokovaný logickosťou tohto dôkazu... a že prečo som na to
sám neprišiel... už dávno?!
Tak ako je to s tým „strašným“ kysličníkom uhličitým?... Ktorý údajne spôsobuje strašné klimatické
oteplenie planéty Zem a Zem sa tak stáva pomaly vyschnutá ako tá „Sahara“...?
Smejem sa nad tou hlúpou demokratickou propagandou!
Vy, ktorí veríte demokracii a teda demokratickej propagande, nevyhnutne musíte byť hlúpi...
Takže krátko.
Zoberte si balón, aký sa predáva na kolotočoch a cirkusoch... a nafúknite ho... A potom balón zaviažte
a pustite......... Smejem sa dopredu.
Blúznivci očakávajú, že tento balón nadýchaný teplým ľudským vzduchom o teplote cca 36,5°C, teda
o teplote významne vyššej ako je teplota okolia, tak tento balón bude okamžite stúpať do oblohy...!!
Ha, ha.........
HOVNO!!
Ten Váš balón okamžite padne na zem.... Opakujem,... pre tých primitívov ekologických... ten balón
plný teplého CO2 padne na zem...
A dobre... vyskúšajte si to aj v zime, keď vonku je teplota -5°C... Aj tak Vám tento balón s teplým CO2
o teplote cca 36°C klesne na podlahu... a nepoletí?!
Bože... Ako je možné, že balón plný „klimatického plynu – CO2“ neletí do oblohy, ale padá k Zemi?? ....
Chodíte do kostola?
Chápete vy všetci? Veríte v demokraciu? Tak potom veríte v klimatické zmeny závislé od kysličníka
uhličitého?! A čo ak je to všetko ináč? Aj s tou zločineckou demokraciou?
Ten balón plný kysličníka uhličitého nemôže vyletieť do oblohy!, pretože kysličník uhličitý – teda CO2
– je výrazne ťažší ako vzduch!!!
Preto CO2 nemôže nijakým spôsobom meniť klimatické pomery na planéte Zem, pretože kysličník
uhličitý sa drží vždy len pri zemi, nemôže sa dostať do vyšších nadmorských výšok, aby nad Zemou cca
10 až 100 km zadržiaval teplo a tým spôsoboval otepľovanie planéty Zem!!
Nie je to možné!!
Kysličník uhličitý sa drží len pri zemi, pretože je veľmi ťažký!!!!!!!!
Vy demokrati, veriaci v otepľovanie Zeme, sa ukazujete takto ako totálni somári! Pretože ja, aj keď som
nevedel o tomto „dokonalom“ dôkaze, tak aj tak som nikdy nepochyboval o tom, že táto „klimatická
agenda“ Západu a Vatikánu o otepľovaní zeme je len na zotročenie ľudstva a je to celé podvod!!
Ale však toto musia vedieť všetci fyzici a chemici na Univerzitách na Slovensku aj v Česku, ktorí sa
profesionálne zaoberajú otepľovaním Zeme vplyvom CO2?! Alebo tí docenti a profesori týchto
„demokratických“ univerzít sú totálne tupí??....
Študujú vaše deti u týchto univerzitných magorov?
Čo potom očakávate od svojich detí?..........
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A vy somári rodičia ešte platíte svojim deťom tieto univerzitné „fantasmagórické“ vzdelania? Však tí
„vysokoškoláci“ - teda teraz za demokracie sa im hovorí „univerzitní vzdelanci“ – potom zákonite
musia byť totálne tupí a sprostí!!..... Potom títo ukončení študenti týchto demokratických humanitných
univerzít ani nemôžu byť schopní logického kritického myslenia!! Niekde som už dávnejšie napísal, že
bolo zistené, že humanitní profesori, docenti a ostatní vyučujúci na týchto humanitných univerzitách,
majú až o 20 stupňov nižšie IQ, ako ich „kolegovia“ na technických a matematických oboroch!! Jasné?
A teraz ani nehovorím o totálnej degenerácii vzdelávania napr. vo Veľkej Británii, alebo v USA! Odtiaľ
prichádzajú rodičom na Slovensko totálne zmagorené a tupé „ich deti“... A za to ste rodičia ešte
„zaplatili“...!!?? A príde Vám zo Západu totálne zdebilnené decko....?, bez normálne použiteľného
praktického technického vzdelania? ..... Strašné.... aj pre rodičov a aj pre ich zdebilnených detí!
MOR HO!!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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