Klimatreligionen
I ett tidigare inlägg har vi undersökt hur den postmodernistiska tidsandan kan ha bidragit till
Klimatalarmismens utbredning. Här ska vi undersöka hur klimatalarmismen skulle kunna utgöra ett
substitut för religionen och därigenom ytterligare bidra till dess popularitet.
Låt oss börja med att se på hur väder har kopplats till religiösa aktiviteter historiskt genom att
konsultera Nationalencyklopedin:
”Gudar och andemakter som råder över himmel, regnmoln, åska, blixt och fruktsamhet har dyrkats
både bland de skriftlösa folken och i de gamla högkulturerna. Den kanaaneiske Baal har kallats
"molnryttaren" och den sumeriske högguden "den fruktbara säden". Den israelitiske Jahve har
bevarat regnet i en himmelsk reservoar, som har öppnats för ett gudfruktigt och laglydigt folk men
tillslutits när man har syndat. Böner och offer men även mer magiskt färgade riter har tillgripits
mot torkan. I mytologierna spelar regndraken och inte minst föreningen av fader himmel och moder
jord en stor roll. I korrespondensen mellan det mänskliga skeendet (makro- och
mikrokosmostänkandet) har det heliga bröllopet varit en regnframkallande fruktbarhetsrit. De
afrikanska regnmakarna har utgjort en betydelsefull grupp i savannområdena norr och söder om
det tropiska regnskogsbältet. De förekommer redan i de vediska riterna, där den heliga drycken
soma kallas "regngudens son".” (NE, uppslagsord: regnceremonier)
Det är således inget nytt i den mänskliga historien att religion och väder kopplas samman. I nutid
har den kopplats samman med undergångsprofetior med en tidshorisont på 10 år och bör därför
snarare kallas för klimatreligion än väderreligion. Vi ska ge exempel på andra attribut som länkar
samman klimtalarmismen med religiösa företeelser:

Figur 1Regndans

Figur 2 Klimatdans

Evangelism: En viktig uppgift inom många religioner är att sprida sitt evangelium till så många
som möjligt för att därigenom frälsa så många själar som möjligt. Klimatalarmismen har många
evangelister varav Greta Thunberg är en som har vunnit stort genomslag. Hon har talat inför FN,
COP-mötena, Påven med flera och har stort genomslag i massmedia i hela västvärlden. Något
kristet samfund har till och med benämnt henne som en nutida profet.

Figur 3 Jeanne d'Arc började höra himmelska röster från helgon vid 12 års ålder och verkade därefter för att rädda fosterlandet

Figur 4 Vid 15 års ålder kunde Greta se koldioxid med blotta ögat och verkade därefter för att rädda världen från att gå under i en
klimatkatastrof

Gudstjänster är viktiga för att hålla tron vid liv, träffa trosfränder och ta del av evangelisternas
rätta tolkning av de heliga skrifterna. Inom Klimatreligionen kallas gudstjänsterna "fridays for
future" och äger rum varje fredag eftermiddag på stadens torg. Då uppmanas skolelever att skolka
från skolan för den goda sakens skull och vuxna passar på att ta paus från jobbet ett tag.

Figur 5 Katolskt möte på S:t Petersplatsen, Vatikanen

Figur 6 Fridays for future

Prästerskap och teologer: I Klimatreligionen har FN:s klimatkommitté, IPCC, till uppgift att tolka
skrifterna (vetenskapen) till regeringars och folkens vägledning. FN:s generalsekreterare har
därmed samma roll som påven i den katolska världen.
Beträffande de kristna samfunden, har både Påven och Svenska Kyrkan anslutit sig till
klimatalarmismen. Detta diskuteras under rubriken: Har klimatet blivit kyrkornas nya religion? av
Mikael Wilgert och Lars Enarsson på Swebbtv.

Figur 7 Biskopar på World Economic Forum

Figur 8 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC

Kättare kallas de personer som har en avvikande tro från den förhärskande i ett trossamfund. I
Klimatreligionen använder man normalt beteckningen "klimatförnekare" om kättare. I samband
med Nobelprisutdelningen 2019, gjordes det traditionella programmet ”Snillen spekulerar” av SVT.
En stor del av programmet ägnades åt klimatfrågan. Alla pristagare, utom fysikpristagaren James
Peebles intog en alarmistisk attityd i frågan. Peebles sade bland annat (efter översättning): – Låt oss
komma ihåg att detta problem, med klimatet, är så svårt. Kom ihåg att den viktigaste växthusgasen
är vattenånga. Utan vattenånga hade detta varit en snöbollsplanet. Vattenånga beror på hur
molnen bildas och de beror på kondensationskärnor. En så komplicerad mix säger oss att vi gör ett
riskabelt experiment men vi kan inte ens säga vad utfallet kommer att bli. Kommer vi att gå mot en
snöbollsjord, kanske för att utsläpp av vattenånga undertrycks när vi förändrar jordytans
beskaffenhet. Vi gör ett farligt experiment men jag tror inte att vi vet i vilken riktning det kommer
att gå. Därefter utsåg Medicinpristagaren William Kaelin fysikpristagare James Peebles till att vara
en kättare (eng.: heretic). Kaelin använde flera gånger ordet Kättare. Detta är speciellt
anmärkningsvärt eftersom man tidigare i programmet ägnat sig åt att förklara det vetenskapliga
arbetssättet med att väga olika hypoteser mot varandra i en öppen diskussion och därefter testa de
olika hypoteserna i experiment. Är det så att så att det religiösa/totalitära synsättet till och med har
vunnit fäste i vetenskapens högborg?

Figur 9 Romerska inkvisitionen drog år 1615, slutsatsen att heliocentrismen var "dum och absurd i filosofin eftersom den
uttryckligen motsäger betydelsen av den heliga skriften".

Figur 10 James Peebles, Nobelpristagare i fysik 2019 för upptäckter inom kosmologi

Sakrament är beteckningen på de heliga riter som de flesta religioner håller sig med. Sakrament
kan även beteckna de fysiska föremål som ingår i riterna. Klimatreligionen har än så länge få
tydliga sakrament i formell rituell form, men många sakrament-liknande föremål och handlingar i
vardagslivet. Till dessa skulle kunna räknas: el-cyklar, elbilar, vindkraft, solceller, sugrör och kassar
av papper i stället för plast, veganism, flygskam med mera. För den religiöse har dessa sakrament
framför att symbolisk betydelse eftersom de sällan bidrar till någon påverkan på klimatet.

Figur 11 De heliga sakramenten

Figur 12 De heliga sakramenten

Domedagsprofetior utgör viktiga komponenter i de flesta religioner. I klimatreligionen är de
särskilt betydelsefulla. Under de senaste femtio åren har man ständigt predikat att "Vi har tio år på
oss att förhindra en klimatkatastrof".

Figur 13 Och vattnet bara steg, Gamla testamentet, Dorés bibel

Figur 14 Manhattan år 2050 om vi inte minskar förbränningen av fossila bränslen

Tio Guds bud: Gud begränsade antalet budord till tio eftersom han visste att människorna inte
skulle kunna komma ihåg alltför många budord. Budorden levererades inhuggna i stentavlor till
Moses för att förkunnas för människorna. I Klimatreligionen ingår klimatbuden i Agenda 2030
tillsammans med sexton andra budord. Vart och ett av de sjutton buden har ett stort antal
underbudord. De levererades under rituella former, i digitalt format vid klimatmötet i Mexiko.

Figur 15 Mose mottagande av tio Guds bud

Figur 16 Det rituella mottagandet av Agenda 2030

Tionde: Under medeltiden och framåt betalade bönderna tiondelen av sin utkomst, in natura, direkt
till kyrkan/prästen. Efterhand som kyrkan förstatligades ersattes tiondet med skatteuppbörd från
staten. Idag kan vi betrakta Klimatreligionen som en statsreligion och skatteuppbörden sköts
följdriktigt av staten på ett tvingande, lagstiftat sätt. Skatterna består av en hel palett av skatter, till
exempel koldioxidskatt på drivmedel, gröna elcertifikat, utsläppsrätter, flygskatt, bonus/malusskatter på bilar med mera.

Figur 17 Bönderna betalade tionde direkt till kyrkan

Figur 18 Vi betalar koldioxidskatt till staten

Avlatsbrev: Kyrkan byggde upp sin förmögenhet bland annat genom att sälja avlatsbrev genom
vilka människorna kunde köpa sig fria från synd och skam. Klimatreligionen har tagit upp idén och
man kan bland annat köpa sig fri från flygskam genom att betala för "klimatkompensation". För
kraftproducenter heter motsvarande avlatsbrev "gröna elcertifikat" och för producerande industrier
heter de "utsläppsrätter".

Figur 19 Man kunde bli fri från synd och skam genom att köpa avlatsbrev

Figur 20 Vi kan bli fria från flygskam genom att köpa klimatkompensation

Sekulär religion: Klimatreligionen har ingen tydlig Gud i sin åskådning. Det är närmast så att man
tillber Jorden. Centralt i läran är att mänskligheten är jordens fiende, och dess skadeverkningar bör
minimeras i så stor utsträckning som möjligt, framför allt genom minskad klimatpåverkan. Ett annat
sätt att minska skadorna vore att minska antalet människor på jorden (jfr Romklubbens bok "Limit
to growth" på 1970-talet).

Figur 21 Den fornnordiska åskguden Tor

Figur 22 Gaia, en personifikation av Jorden i grekisk mytologi (sandskulptur på Gran Canaria)

Detta inlägg ska naturligtvis inte uppfattas bokstavligt, utan snarare som en lättsam illustration av
att klimatalarmismen kan uppfylla de behov som människor skulle kunna ha av religiösa attribut
och tankar i ett sekulärt samhälle, och därmed uppfylla kriterierna för att utgöra substitut till
religionen och kunna bidra till klimatalarmismens popularitet.
Vi avslutar med ett smakprov ur Emil Uddhammars artikel ”Apocalypse now”:
”….Den tvivelaktiga väg som journalistkåren slår in på i klimatfrågan, motsvaras av ett närmast
religiöst symbolspråk i det offentliga samtalet. Dires, irae, dies illa klingar i bakgrunden.
Apokalypsen är nära. Barn ”vittnar” om förestående undergången, som på ett väckelsemöte.
Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman sjunger Lacrimosa och fäller tårar…..”
Läs mer i Axess Magasin (betalvägg)

Figur 23 Apocalypse now, Axess Magasin
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