Dit werkt bijzonder makkelijk:
5 vragen.
Zie video…
De clou blijft: met respect luisteren en niet willen overtuigen!
Eventueel itro korte vragen;
In welke mate heb jij een kritische geest?
Hoe goed vind jij dat je geïnformeerd bent?
De beste vraagjes??
1) Vindt u dat een wetenschapper of arts die zich realiseert dat iets
niet klopt (of het nu gaat over klimaat, economie, gezondheid
politiek, energie enz.) het recht of zelfs de plicht heeft om dat, na
overleg met collega’s, te melden? En zouden wij dat in de media
moeten vernemen? (De meeste mensen vinden van wel.)
2) Zo zijn er kritische wetenschappers die al meer dan 2 jaar een
open wetenschappelijk debat vragen. Is zo’n debat nodig /
verantwoord volgens jou? Of Is zo’n open debat misschien
gevaarlijk? Moet de overheid niet blijven beslissen welke de echte
wetenschap is?
Eventueel aanvulling:
Wat vind je van het volgend fenomeen? Overheden (en grote bedrijven)
betalen factcheckers wat maakt dat de meeste burgers de kritische
mening niet meer rechtstreeks lezen, maar enkel door een
“gefactcheckte bril”.
3) Tegenwind Tv bijvoorbeeld, die de Ultima publieksprijs won op 11
mei 2022 en kort daarna op De Afspraak stevig afgekraakt werd o.
a. door mensen die de documentaire niet hadden bekeken…
Wat vindt u ervan dat mensen die reportages niet hebben
bekeken, een oordeel komen vellen op De Afspraak?
4) We weten allemaal, het coronavirus is geen klein griepje. Mensen
kunnen er ernstig ziek van worden en zelfs sterven. Heb jij ook
gehoord dat het virus met zijn varianten in ernst afneemt? Kan u
me zeggen hoe dodelijk het was vóór wij ons massaal lieten
vaccineren? Kort uitgelegd: Op 100 besmettingen door een

bevolking (alle leeftijden samen) hoeveel zouden er overlijden, ?
En dit vòòr vaccinatie dus.

5) De dodelijkheid van het coronavirus werd vele malen bestudeerd
en het WHO publiceerde er trouwens een metastudie van, half
oktober 2020 gepubliceerd. Sindsdien werd het ook nog
gecorrigeerd. Vindt u het eerder normaal of eerder jammer dat wij
het niet weten? (De meeste Vlamingen antwoorden tussen de 5%
en de 35% en de meeste artsen weten het ook niet maar schatten
vaak onder de 1 of 2% )
Tegenwoordig hou ik het meestal bij 5 vragen… maar soms varieer
ik, naargelang de reacties. Soms hou ik het bij 3…
En na het stellen van je vraagjes?
Welke info-bron je meegeeft maakt niet zoveel uit. Vraagjes doen
sowieso iets met een mens. Niets meegeven is zeker een optie,
soms de enige goede optie.
Wat je meegeeft kan best een beetje afgestemd zijn op het
verkregen antwoord. Niet te heftig vooral, want dan klappen
mensen meteen dicht.
Je kan doorverwijzen naar kritische artsen, naar TegenwindTV, de
Prikkrant, de Andere Krant… enz.
Wie wil kan het kaartje van de www.coronaenquete.com mee
geven met een woordje uitleg: Als je belangstelling hebt, kijk je
eens naar deze corona-enquête. Het is een soort quiz, met
bronnen naar wetenschappers enz. Je moet er trouwens niets van
geloven…: je kan zelf alles checken.
Je kan er ook links vinden naar kritische journalistiek (zie andere
nieuwskanalen).

Welkom!

Extra’s:
Corona is toch voorbij, of niet?…
Wat vind je van het feit dat wij nu onze kinderen laten vaccineren?
Wat vind je ervan dat politiek werd beslist dat zorgpersoneel bij een
eventuele nieuwe corona golf mag ontslaan worden indien ze niet full
(met laatste booster) gevaccineerd is?
En dat je deze zomer zonder QR-code vele landen niet meer binnen
mag?
Dat in de EU de QR-code al verlengd werd tot 30/6/2023?
Wist je dat de EU al in 2018 plannen had om een QR-code in te voeren
in de horeca?
Experten van de regering namen wel af en toe het woord
“wetenschappelijke consensus” in de mond. Terwijl ze met kritische
wetenschappers geen debat aangaan… Klopt dit voor jou?
Er zijn behoorlijk wat mensen die het nieuws niet meer volgen omdat ze
het gevoel hebben dat er altijd dezelfde berichten worden gebracht. Van
heel veel covid-nieuws naar heel veel oorlogs-nieuw bvb. En ook dat het
altijd negatief is.
Heb je de indruk dat de media u goed / breed informeren? Over bvb
- Oorlog in Oekraïne
- Energiebeheer / beoordeling
- Milieuproblemen en oplossingen
Een vraagje over bedrijfsleven: Als een bedrijf moet kiezen, of in iets
investeren dat op zich wel interessant is maar weinig zal opbrengen; of
in iets investeren dat gegarandeerd veel zal opbrengen, wat zou een
bedrijf doen volgens jou?
Als 2 mensen uit je vriendenkring ruzie hebben, wat lijkt jou het meest
probleemoplossend:
Luisteren en dan 1 van de 2 gelijk geven ?
Of luisteren, beide standpunten proberen te begrijpen… en zo misschien
onderhandelen…?
Wat wordt in het Rusland-Oekraïne verhaal gedaan denk je?

Vind jij het een goed idee om bij mensen een chip te laten inplanten?
(zoals VTM-journalist Kenneth Dée liet doen)
Bekijk eens wat één van de raadgevers van World Economic Forum
hierover zegt, nl. Prof. Yuval Harari
En beluister eens waar Elon Musk massa’s geld in investeerde…
Heb jij een idee wat transhumanisme is?
Is transhumanisme de oplossing voor onze problemen? Is een chip laten
inplanten een goed idee? En in welke mate is onze gsm al niet een
manier om ons te volgen en te beïnvloeden?
Wij moeten op termijn allemaal elektrisch gaan rijden… en zo minder
afhankelijk worden van fossiele brandstof … Maar wetenschappers
melden dat wij risico lopen op volledige black-outs… Zou het interessant
zijn om kritische experten ook aan het woord te laten, zonder dat ze
worden afgekraakt alvorens ze spreken?
Zou het interessant kunnen zijn eens te luisteren naar de plannen van
de rijksten van de wereld? Is bvb volgens u het World Economic Forum
een complottheorie? Al ooit gehoord van The Great Reset bvb? En van
een kritische blik hierop? Een kritische economist Willem Middelkoop
schreef al in 2007 De Big Reset.
Is Poetin bvb de oorzaak van al het kwaad? Elke oorlog is een ramp,
daarover hebben wij het niet uiteraard… Maar hoe kan je aan vrede
werken door het leveren van wapens? Ook hierover kan je meerdere
standpunten opzoeken en beluisteren. Maar ook hierover bestaat
censuur… Vind u censuur in berichtgeving OK?

