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Annan Information
Jag tycker att detta fortfarande är det bästa, mest effektiva sättet att förmedla budskapet och
svänga människors åsikter. Om Tony tar en skeptisk titt på var han fick de påståenden han
klistrade in här, kan han kontrollera Martins kontroll på sin första citat och min kontroll på sin
sista, då kan han titta på resten av dem själv och visa oss hans bästa ansträngning att göra om
det här. Dumma bandbreddgräns Så jag ska bara säga

STFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFU. Detta beror inte på att globala
havsnivåer är olika, det här är en lokal tektonisk effekt. Långsamt saktar han det i det
förmodligen korrekta hoppet att global kylning kommer att komma innan ytterligare
regression görs i den globala uppvärmningsbedrägeriet. Tyvärr är vissa journaler tydligen
oförmögen att anställa kompetenta webmasters som vet hur man korrekt flyttar webbadresser
när de omorganiserar sina webbplatser. Det här problemet är inte av vår kontroll.
I allt högre grad kan forskare visa i vilken utsträckning global uppvärmning gör oddsen för
extrema väderhändelser och polardbjörnens dödsfall mer sannolikt. Detta är en illogisk och
icke-vetenskaplig, vilket innebär att papperet inte släpper ut klimatdebatten. Fler människor
äter en västerländsk kost, som bidrar till avskogning och slösar bort resurser. Jorden blir
långsamt varmare under de perioder då solenergin ökar. Anthony Watts och andra har visat att
NOAA-data är starkt förspända för att stödja en global uppvärmningskrig.
Ut med kulturen av moralisk "mål" rapportering och in med ett moraliskt perspektiv byggd på
den rationella bevisningen till hands. Dina argument bygger på två eller tre ytterligare
felaktigheter; Därför är fem eller sex gånger fel. Om de är utsatta som de misshandlade
hackarna är de, då kan alla som är övertygade om att ignorera dem ignorera dem (det
oövervinnliga kommer inte att övertygas). Senare uttryckte hon offentligt mycket olika åsikter.
Det har inte utmanats på något meningsfullt sätt ännu. ". En länk har skickats till din väns epostadress. Idso Har ökningar i atmosfärisk CO2 en kylningseffekt på yttemperaturen? (PDF)
(Klimatologisk Bulletin, Volym 17, Nummer 2, s. 22-26, oktober 1983) - Sherwood B. Kanske
nu uppfattar du nu också diagrammets inre shonkiness, men ditt ego förhindrar dig från att
erkänna det. Så varför klassificerar IUCN dem fortfarande som "sårbara". CBS Sharyl
Attkisson förklarade den 11 januari 2010, "Få skulle argumentera för att USA har närvaro vid
klimatoppmötet i Köpenhamn."
Särskilt för något som är oändligt som klimat, kan man i slutändan bara dra slutsatsen utifrån
de bästa bevisen. De är också skrämmande icke-motståndskraftiga: det tar de dedikerade
dagliga ansträngningarna från tusentals att hålla varje stad avbruten. Så de som har studerat lag
alla sina liv som säger något annat till vad de som har studerat lag hela livet är helt enkelt fel,
bara för att du inte gillar vad de säger? "de som tillbringade 20 år tjäna PHDs och undersöker
fältet som berättar för oss här är en katastrof" Den som tillbringade 20 år som doktorand måste
ha spenderat en bra bit av det här i puben. H17 är först och främst en attack på
denialblogosfären, eftersom det som anges i abstraktet. Idso Värdet av klimatprognoser
(Surveys in Geophysics, Volym 7, Nummer 3, sid 273-290, juni 1985) - Garth W. Den första
huvudregeln baserad på detta resultat kommer att slutföras nästa månad.
För att vi alla växer upp under samma himmel och är föremål för att bli regnade av samma
demens. I slutändan vill jag inte att människor ska spendera biljoner dollar som försöker lösa
ett obefintligt problem genom ineffektiva medel. Framtiden kommer att bli katastrofal: men
människans liv har alltid varit katastrofalt, och dess historia hittills har varit de sista
framgångsrika årtiondena av homo sapiens ungdomar, inte dess snabbt närmade medelålder
och död. Det tog med sig de vanliga klagomålen för barnbarnen. Den passionen måste
informeras av anledning men förnuftet ensam ledde inte till allmän röstning, slutet på
apartheid eller kommunismens fall i Europa. Detta är inte nödvändigtvis på grund av
personliga agendor. Sedan 1958 har koldioxidkoncentrationen i atmosfären spårats på Mauna
Loa på Hawaii och ritat på ett diagram som kallas Keeling-kurvan, uppkallad efter den
amerikanska atmosfärskemisten Charles Keeling.

Kommentarer är stängda och nya kommentarer accepteras inte längre. Papperet handlar oftast
om påstådda misstag och falska rapporter från polarbjörnforskare. Så kommer jorden inte att
bli Venus när som helst snart. " För det andra saknar du betydelsen av latent värme av
förångning. När accepterar vi att de som körsbär plockar några skaror av information som
stöder deras kognitiva vrangföreställningar och upprepar det ad-nauseum bör hållas ansvariga
för sina upprörande handlingar. Till exempel utforskar papperet tre kriterier för att bedöma
vetenskapliga studiernas trovärdighet (från Pimm och Harvey, 2000) och säger.
Allting är sekundärt för att bevara en miljö där livet - vårt liv och allt annat liv - kan fortsätta
att överleva. Offentlig politik som kostar dig stor tid, högre gaspriser, förlorade jobb och
dyrare energi. Men Bart håller tyst och du och din chuckle bror fortsätter springa störningar.
Om medeltemperaturen på marknivå är platt i ett decennium betyder det inte att vi är säkra.
Om det inte räcker finns det 92 papper att granska. Pederson et al. Liten förändring i den
globala torkan under de senaste 60 åren (PDF) (Nature, Volume 491, Issue 7424, s. 435-438,
november 2012) - Justin Sheffield et al. Det är också möjligt att presentera en motiverad sann
tro som inte är kunskap, men H17 handlar inte om Getter-fall.
Om väljarna inte behövde oroa sig för skattesatser eller räntor så kunde de gå över det
omedelbara och börja vara oroade över det längre siktet. H17 informerar oss om dynamiken i
spridningen av vetenskaplig information på det offentliga området via bloggar. Jag har precis
köpt mig en av dessa humungous luftkonditioneringsapparater med omvänd cykel. Temps var
stigande när vi började komma ut ur mini iceage väl innan industrialisering började öka
koldioxid nivåer. Regeringar kan köpa upp och stänga gruvarbetarna om de måste, men vi
måste agera nu. De som nekar vetenskapen är ett intressant gäng, eftersom de förväntar sig
samma nivå av respekt för sina åsikter, men kommer inte att överens om att granskas
ordentligt - som dina påståenden om global temperatur. Kollapsen på den internationella
marknaden för koldioxidkrediter, en direkt nedfall av Climategate, har redan skickat shudder
ner många ryggraden i delar av världen som ser fram emot att göra vinster av det. Den
genomsnittliga temperaturen i världen har stigit stadigt under de senaste 50 åren. Fall i sak är
Kina - Kinas utsläppsökning är direkt kopplad till industralisering. E-postmeddelandet, skriven
av Michael Bromwich, erhölls av The Associated Press. Det är möjligt att acceptera all fysik att
argumentera för att effekten inte kommer att vara stor eller argumentera för att även om
effekten är stor finns det fortfarande ingen tvingande anledning att vidta några åtgärder.
Vidare vad beträffar övervägande av andra stödjande bevislinjer. Undersökning av en
delmängd av länder som har rapporterat 90-100% hiv-testtäckning bland MSM fann emellertid
att de flesta var baserade på otillbörligt låga eller frånvarande storlekar uppskattningar. Solen
är naturligtvis billigare än någonting annat, när det går, eftersom solen är fri. Istället är mitt
mål att ge dig en plattform för att undersöka den andra sidan av debatten, så du kan bilda din
egen åsikt. Energibalans överväganden relaterade till yt albedo (International Journal of
Climatology, volym 4, utgåva 4, sid. 399-409, juli 1984) - Sherwood B. Du undviker det
faktum att någon olagligt bröt i CRUs datorer. Övergående klimatpåverkan och
växthuseffekten: Grundläggande. Om inte Maldiverna, Tavalu, Australien och Kina är alla på
olika planeter så slutar vi sluta vara så små. Billigare för mig än en meningslös medicinsk
möte, och mycket bättre för ditt rykte i det långa loppet. Dessa resultat är inte oroande
eftersom de speglar minskat stöd för fritalalism, men för att studenterna blev gjorda att välja
alls. Om de inte gjorde det, skulle detta papper aldrig ha skrivits och vi skulle inte ha detta
argument.

Till naivet kan deras argument verka tvingande men när. Kanske licensierad jakt påverkar inte
lika mycket som olicensierad, men det har inte bevarat fiskbestånd i Europa och jag kan inte se
varför björnar kommer att vara annorlunda på lång sikt. Alla relevanta faktorer visas i
utarbetade flödesscheman och deras samspel visas i en följd av steg som snapshots, där slutet
av ett steg är början på nästa. En annan mobb springar som Corporal Jones i fars armé, vilket
ger massor av buller utan att i grunden uppnå någonting. Inte väldigt granne, inte vad som
ursprungligen förhandlades fram och visar bara på kort sikt grådighet som om och om igen är
västens sjukdom. Resultaten av dessa experiment bekräftade hypotesen. "

