
ab. Twee onafhankelijke weten-
schappelijke studies, een van
Finse onderzoekers en een ande-
re van de Universiteit van Kobe
in Japan, hebben aangetoond dat
klimaatverandering voorname-
lijk het gevolg is van een com-
plex samenspel van kosmische
stralen, zonneactiviteit en zonne-
en aardmagnetisme.  De onlangs
gepubliceerde Finse studie
(samenvatting  gepubliceerd in
het tijdschrift Science Daily)

benadrukt: "Nieuwe bevindin-
gen suggereren dat hoog-ener-
getische deeltjes uit de ruimte,
bekend als galactische kosmi-
sche straling, van invloed zijn
op het klimaat van de aarde".
Deze resultaten zijn belangrijk
omdat deze deeltjes het wolken-
dek verspreiden, wat de belang-
rijkste oorzaak is van verande-
ringen in het klimaat. Deze
factoren zijn niet veroorzaakt
door de mens. [3]

pg. Patrick Frank, professor aan
de Stanford University, publi-
ceerde op 6/9/2019 een artikel
in het magazine 'Frontiers in
Earth Science' over de fouten
in de klimaatvoorspellingen.
Eerder had hij al geprobeerd
zijn bevindingen in verschil-
lende tijdschriften te publiceren
maar zijn inspanningen werden
herhaaldelijk gedwarsboomd
door lobbygroepen. Volgens zijn
onderzoeksresultaten hebben

alle berekeningen op basis van
klimaatmodellen natuurkundig
geen betekenis. Ook de invloed
van CO2 op het klimaat is niet
aantoonbaar. Het is gemakke-
lijk te bewijzen dat de klimaat-
modellen, die de ontwikkeling
van de opwarming van de aar-
de voorspellen, niet correct zijn.
Wil men deze bevindingen
niet openbaar maken omdat er
veel geld te verdienen valt met
de klimaathysterie? [2]

INTRO
Sinds het bestaan van de aar-
de hebben warme en koude
perioden elkaar voortdurend
afgewisseld. Dit betekent dat
ook het klimaat voortdurend
verandert, zelfs zonder mense-
lijke tussenkomst. Op dit mo-
ment leven we in een ijstijd.
Tijdens een ijstijd is minstens
één poolgebied bedekt met
een ijskap, maar dit is niet de
'normale' toestand van de aar-
de. Gedurende 80 á 90 procent
van de geschiedenis van de
aarde waren de polen ijsvrij.
Hoewel we leven in een tijd-
perk waarin de globale tem-
peratuur - historisch gezien -

extreem laag is, worden er
verschillende maatregelen ge-
nomen om de opwarming van
de aarde tegen te gaan. De zo-
genaamde 'kwaliteits'- media
verspreiden bijna horrorsce-
nario's van het smelten van
gletsjers ... ondanks het feit
dat het ijs van de poolkappen
en van veel gletsjers weer
aangroeit.
Deze uitgave brengt tegen-
stemmen van de media - kli-
maathysterie en laat zien
welke gevolgen de huidige
'reddingspogingen' hebben
voor mens en natuur. [1]

 De redactie (pg.)

"We hebben gegevens die aantonen dat er de afgelopen
tienduizend jaar periodes zijn geweest die vergelijkbaar zijn met
de huidige, en zelfs warmer. Ook is het verkeerd om te beweren

dat de huidige opwarming veel sneller is dan de vorige."
Augusto Mangini, paleoklimatoloog aan de universiteit van Heidelberg.
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Strijd tegen klimaatverandering ten koste van de natuur

gpa. Steeds meer bosgebieden
moeten worden ontbost om
windturbines te kunnen plaat-
sen. Zo zullen bijvoorbeeld
2.000 ha in het Reinhardswald
in Hessen en 5.200 ha in de
bossen van Saksen het slacht-
offer worden van windenergie.
Met de bomen die hier worden
gekapt, zullen veel dieren,
vooral insecten, in de toe-
komst hun habitat verliezen.
Daarnaast zullen veel vogels
en vleermuizen die in het ge-

bied achterblijven, gedood
worden door de molenwieken.
De bouw van deze windturbi-
nes maakt deel uit van de strijd
tegen de zogezegde door de
mens veroorzaakte klimaatver-
andering. Bij nader inzien zijn
het echter juist deze maatrege-
len die blijvende schade ver-
oorzaken. Verrassend genoeg
wordt dit ook ondersteund
door kringen die de bescher-
ming van de natuur tot hun
taak hadden gemaakt. [5]
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"Dit Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering
(IPCC) heeft zichzelf uitgevonden. Niemand heeft hen aan-
gesteld. Door de 'Wereldklimaatraad' wordt ernstig over-
dreven. Dit hele debat is hysterisch, oververhit ... vooral
door de media. Sinds het bestaan van de aarde is er altijd al
klimaatverandering geweest."

Voormalig bondskanselier Helmut Schmidt, FAZ 2007.

gz. Eind augustus 2019 heeft een
Canadese rechtbank de klacht
van Michael Mann, klimaaton-
derzoeker van het Intergovern-
mental Panel on Climate Change
(IPCC) en "uitvinder" van de
"hockeystick" klimaatcurve, af-
gewezen. In 1998 publiceerde
Mann de grafiek van zijn boven-
genoemde klimaatcurve, vol-
gens welke de temperatuur de
laatste 1000 jaar op hetzelfde
niveau is gebleven, maar ver-
volgens dramatisch is gestegen
vanaf het industriële tijdperk.
Professor Tim Ball beschuldig-
de Mann er herhaaldelijk van te
liegen, juist vanwege deze tem-
peratuurcurve. Vandaar dat
Mann een aanklacht van smaad
tegen Ball indiende. Aangezien

de uitvinder van de hockeystick-
curve weigerde sluitende gege-
vens voor zijn proefschrift in te
dienen, kon de rechtbank hem
alleen maar in het ongelijk stel-
len. Tien jaar eerder hadden hac-
kers al interne mails van klimaat-
onderzoekers van het IPCC
onderschept en zo ontdekt dat
deze "hockeystick-curve" ge-
manipuleerd was. Maar deze
gemanipuleerde grafiek is wel
het fundament dat werd gebruikt
voor de onderbouwing dat de
mens de klimaatverandering
heeft veroorzaakt ... en voor de
daaruit voortvloeiende maatre-
gelen. Zolang dit niet publieke-
lijk wordt gecorrigeerd, zullen
we hier een zware tol voor
blijven betalen. [4]
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pg. Het spel met de angst voor
een dreigende apocalyps van
de zogenaamde door de mens
veroorzaakte klimaatverande-
ring, neemt steeds bedreigender
vormen aan. Steeds meer kli-
maatactivisten pleiten ervoor
om geen kinderen te krijgen
omdat ze CO2-uitstoot zouden
veroorzaken. Deze vrouwen
zijn van mening dat de wereld
radicale veranderingen moet
ondergaan om de klimaatver-
andering door CO2-uitstoot een
halt toe te roepen.
De gedragswetenschapper
Magnus Söderlund, hoogleraar
marketing aan de Stockholm
School of Economics, houdt

seminars waarin hij kanniba-
lisme aanraad als middel om
de CO2-uitstoot te verminderen
en het klimaat te redden. Ge-
dachten van een ongevaarlijke
gek? Verre van! De Stockholm
School of Economics is immers
een elite-universiteit waarvan
de afgestudeerden meestal een
lucratieve baan hebben, nog
voor ze afstuderen. De uitspra-
ken die daar worden gedaan,
wegen dus zwaar. Neemt deze
klimaatcultus niet stilaan ken-
merken van vergane culturen
aan, waar mensen aan de go-
den werden geofferd om deze
genadig te stemmen? [9]
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Eindpunt ●
Onder het mom  - klimaatverandering veroorzaakt door

de mens - wakkeren politiek en toonaangevende
media herhaaldelijk paniek en gewetenswroeging aan.
Politici nemen extreem dure maatregelen ten koste

van de bevolking en propageren ze als mantra's via de
toonaangevende media. Echter, bij nader inzien,
blijken deze maatregelen schadelijk te zijn voor mens

en milieu. Het is duidelijk dat politiek en media worden
geïnfiltreerd door lobbyisten. Blijf daarom achter-

dochtig, vooral als u herhaaldelijk dezelfde
verklaringen krijgt voorgeschoteld  door politici en

media en er stevig in uw buidel wordt getast.
De redactie (pg.)

rl. In een oproep aan de secre-
taris-generaal van de VN, Antó-
nio Guterres, verklaren meer dan
500 vooraanstaande weten-
schappers uit de hele wereld:
"Er is geen klimaatnoodtoe-
stand". In de begeleidende brief
staat: "De klimaatmodellen
waarop het internationale beleid
momenteel is gebaseerd, zijn
niet geschikt voor dit doel. Het
is daarom onmenselijk en on-
doordacht om te pleiten voor
de verspilling van biljoenen
euro's op basis van de resulta-
ten van dergelijke onvolledige
modellen. Het huidige klimaat-
beleid verzwakt het economi-
sche systeem op zinloze en pijn-
lijke wijze [...]. Wij dringen er

bij u op aan om een klimaatbe-
leid te voeren dat gebaseerd is
op gedegen wetenschap, een
realistische economie en eer-
lijke aandacht voor degenen
die schade ondervinden van de
dure, maar onnodige pogingen
om de gevolgen van de klimaat-
verandering te beperken. Uit de
brief van de 500 wetenschap-
pers blijkt dat er, in tegenstelling
tot wat politici en de media
beweren, geen wetenschappe-
lijke consensus bestaat over
klimaatvoorspellingen en aan-
verwante maatregelen. Integen-
deel, het blijkt dat een aanzien-
lijk aantal wetenschappers dit
klimaatbeleid als uiterst scha-
delijk beschouwt. [8]

pg. Het bedrijf 'Spreewälder
Hirsemühle' is ecologisch ge-
certificeerd en heeft een onbe-
rispelijk biologisch keurmerk
voor zowel biologische teelt als
verwerking. De bedrijfsfilosofie
is ook gericht op duurzaamheid
en regionale productie. De bio-
logische marktketen Biomare
was al vele jaren afnemer van
de producten van deze molen.
Maar eind september 2019
heeft Biomare de Spreewälder

Hirsemühle van de inkooplijst
verwijderd. Niet om kwaliteits-
redenen, maar omdat het hoofd
van het bedrijf, functionaris van
de AfD is, en deze partij ont-
kent dat de mens de klimaat-
verandering veroorzaakt. Wan-
neer de ideologische mening
van een zakenpartner relevant
wordt voor een zakelijke rela-
tie, ruimen de democratische
waarden plaats voor een me-
ningsdiktaat. [7]

"Veel jonge wetenschappers durven
 de heersende CO2 -opinie niet bekritiseren

omdat ze bang zijn voor hun carrière."
Prof. S. Singer, atmosfeerfysicus

Bronnen: [6] www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/cozwei-verfassungswidrig-100.html | www.chip.de/news/CO2-Steuer-ist-verfassungswidrig-Wird-deshalbjetzt-das-
Grundgesetz-geaendert_171849469.html [7] www.journalistenwatch.com/2019/10/01/deutsche-klima-leugnern/ [8] https://wattsupwiththat.com/
2019/09/28/global-climate-intelligence-group-founded/ [9] www.wochenblick.at/wissenschaftler-verzehr-von-menschenfleisch-soll-klima-retten/|

https://de.wikipedia.org/wiki/Handelshochschule_Stockholm

"Klimaatnoodtoestand" : een menselijk verzinsel?

CO2-belasting ongrondwettelijk? Traditioneel bedrijf uitgesloten vanwege mening

"Er zijn tienduizenden wetenschappers die het niet eens
zijn met de hypothese dat de mens een belangrijke

bijdrage levert aan de klimaatverandering".
Dr. Labohm, voormalig expert van het Intergouvernementeel

Panel voor Klimaatverandering.

nis. De belasting op de uitstoot
van kooldioxide, ingesteld door
het Duitse parlement, is volgens
de wetenschappelijke dienst van
het parlement in strijd met de
grondwet. De deskundigen
schreven in een advies - gepu-
bliceerd eind juli 2019 op de
website van het parlement - dat
de CO2-uitstoot "om grondwet-
telijke redenen" niet zou wor-
den belast. Een woordvoerder
van het ministerie van milieu
verklaarde destijds dat er eerst
een wijziging van de grondwet
nodig was voordat een nieuwe

belasting kon worden ingevoerd.
Hiervoor zou echter een twee-
derdemeerderheid van de Fede-
rale Raad en het parlement nodig
zijn. Maar de Duitse regering
heeft al beslist over een pakket
maatregelen voor de klimaat-
bescherming, zonder een wij-
ziging van de basiswet aan te
kondigen. Het is duidelijk dat de
federale regering onverschillig
staat tegenover de resultaten van
de wetenschappelijke dienst van
het parlement en men gaat ge-
woonweg voorbij aan de juri-
dische context. [6]

Schrikbarende eisen voor "klimaatredding"


