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» Klik hier om te lezen «

Groep wetenschappers
(800+) in brief aan World
Economic Forum: ‘Er is
helemaal geen klimaatcrisis’
 28 januari 2020 17:00   Natuur en Milieu   2 Reacties  
 715 Bekeken

Clintel, een organisatie waar meer dan 800
wetenschappers en professionals bij aangesloten
zijn, waarschuwt in een brief aan de voorzitter van
het World Economic Forum (WEF) dat de
zogenaamde klimaatcrisis ...

» Klik hier om te lezen «

‘Schone’ zonnepanelen, de
‘CO2-neutrale’ jacht van
Greta Thunberg en de niet-
bestaande klimaatcrisis. Dit
las u het meest in 2019
 31 december 2019 17:00   Binnenland   3 Reacties  
 3,997 Bekeken

Misschien wel het grootste journalistieke schandaal
van de afgelopen 50 jaar, de waarheid over de
Tweede Wereldoorlog, zonnepanelen en de
klimaatcrisis. Het waren onderwerpen die op
NineForNews het nieuws domineerden ...

Journaliste ziet het licht en
komt in het geweer tegen
‘klimaatpropaganda van de
VN’. Dit zijn haar messcherpe
observaties
 31 december 2019 15:00   Natuur en Milieu
 5 Reacties   3,547 Bekeken

We verspillen onze tijd aan
een niet-bestaande
klimaatcrisis. Kijken:
emeritus hoogleraar maakt in
Madrid gehakt van
klimaatalarmisten
 5 december 2019 15:00   Buitenland   8 Reacties  
 2,787 Bekeken
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» Klik hier om te lezen «

De ‘klimaatcrisis’ is fake news, schrijft de Britse
journaliste Sherelle Jacobs. Lange tijd dacht zij dat
de waarheid over klimaatverandering ergens in het
midden ligt, tot ze erachter kwam hoe ...

» Klik hier om te lezen «

In Madrid vindt momenteel de VN-klimaattop
COP25 plaats. Vlak voor aanvang van de
conferentie keurde het Europees Parlement een
resolutie goed waarin de klimaatnoodtoestand werd
uitgeroepen. In Madrid werd ook ...

» Klik hier om te lezen «

Echte
klimaatwetenschappers zijn
opgejaagd wild in Duitsland
en moeten noodgedwongen
onderduiken. Hier delen ze
hun dringende boodschap
 2 december 2019 15:00   Buitenland   10 Reacties  
 3,894 Bekeken

Eind vorige maand zou een openbare bijeenkomst
over het klimaat worden gehouden in Duitsland.
Wetenschappers zouden er bewijs presenteren
waaruit blijkt dat er geen sprake is van een
klimaatcrisis. “Fascistische ... » Klik hier om te lezen «

Europees Parlement krijgt
van 700 prominente
wetenschappers te horen dat
er geen klimaatcrisis is. Dit
zijn de emotionele reacties
 29 november 2019 21:00   Natuur en Milieu
 52 Reacties   169,198 Bekeken

Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Deze
verklaring kreeg het Europees Parlement op
woensdag 20 november voorgelegd tijdens een
persconferentie. Eén Europarlementariër werd erg
emotioneel en beschuldigde de organisatoren ...

Het is allemaal zo nutteloos.
Klimaatverandering is van
alle tijden. De boodschap van
deze deskundige wordt
weggemo�eld (lees ‘m hier)
 28 november 2019 07:30   Natuur en Milieu
 16 Reacties   2,253 Bekeken

Dr. ir. Paul de Groot is onder meer gespecialiseerd in
geothermie of aardwarmte, een middel dat gebruikt

Ruim 11.000
‘wetenschappers’, waaronder
Mickey Mouse, roepen
klimaatnoodtoestand uit. Kijk
hoe je keihard in de maling
genomen wordt
 7 november 2019 12:00   Natuur en Milieu
 15 Reacties   4,119 Bekeken
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» Klik hier om te lezen «

zou kunnen worden om de CO2-uitstoot terug te
dringen. Om die reden werd ...

» Klik hier om te lezen «

Meer dan 11.000 ‘wetenschappers’ uit 153 landen
hebben een op ons afkomende
‘klimaatnoodtoestand’ uitgeroepen die tot ‘ongezien
menselijk lijden’ kan leiden. “Wetenschappers
hebben de morele verplichting de mensheid te
waarschuwen ...

» Klik hier om te lezen «

NASA: niet menselijke
activiteit, maar zon drijvende
kracht achter
klimaatveranderingen. De
groene elite wil niet dat je dit
leest
 4 oktober 2019 17:00   Natuur en Milieu   17 Reacties  
 6,965 Bekeken

Volgens NASA-wetenschappers worden
klimaatveranderingen vooral gedreven door
factoren die ongerelateerd zijn aan menselijke
activiteit. Dat schrijft het One America News
Network (OANN). Uit een studie van het
ruimteagentschap blijkt dat ...

» Klik hier om te lezen «

Er is géén klimaatcrisis. 500
wetenschappers doen
dringende oproep aan VN-
baas
 26 september 2019 11:00   Natuur en Milieu
 14 Reacties   6,950 Bekeken

Meer dan 500 wetenschappers en professionals
roepen VN-baas Antonio Guterres in een brief op tot
een open debat over klimaatverandering. De
wetenschappers vinden dat de feiten niet
ondergeschikt moeten raken ...
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RECENTE BERICHTEN

Groep wetenschappers (800+) in brief
aan World Economic Forum: ‘Er is
helemaal geen klimaatcrisis’
 28 januari 2020 17:00

‘44.000 besmettingen in Wuhan,
lockdown houdt coronavirus niet tegen’.
Professor verwacht binnenkort grote
uitbraken in deze steden

 28 januari 2020 15:00

Dit is hoe China het werkelijke dodental
door het coronavirus verdoezelt
 28 januari 2020 11:00

Mensen zijn het zat om continu
uitgemaakt te worden voor racist. Hoe
de politieke klasse en royals de massa
demoniseren

 28 januari 2020 07:30

Heeft China het coronavirus gestolen
van Canada en er een wapen van
gemaakt?
 27 januari 2020 19:00

LAATSTE REACTIES

William: Goed nieuws voor Greta.. ze kan
eindelijk weer terug naar sc...

IIS: Corona hoax en angst zaaien met veel tamtam is het
middel, h...

Jeff: Wat goed om te weten, dat ze zich
verenigt hebben. Al blijft...

mike: Predictive programming in The
Simpsons? Osaka Flu Hits Sprin...

Freba: De Franse revolutie is gefinancierd
door drie zonen van de f...
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