
Kracht en gevaar van groepsvorming/richting 2030

Beste mevrouw, meneer, mogen we je enkele korte vragen stellen? Er zijn
een paar vraagjes in een 1e deel, en als u het ok vindt zijn er ook nog een
paar in deel 2. Als u er kort op antwoord duurt deel 1 hooguit een paar
minuten. En deel 2 ook.

Bevraging deel I

1. In welke mate informeren de media ons correct volgens jou? (TV,
kranten, Radio en hun online versies)

2. Nu volgen enkele vragen over het denken en handelen in groep in
plaats van als individu

a. Heb je zelf al ervaren dat je als groep meer kan bereiken dan als
individu, dat een groep een sterke energie kan teweegbrengen?

b. Heb je ook al ervaren dat een groep je zodanig kan meenemen
dat je dan dingen zou doen of laten gebeuren zonder dat jij die
dingen zelf goed vindt?

c. Hoe gemakkelijk of moeilijk is het voor jou om in die
omstandigheden je eigen visie te uiten en tegen de groep in te
gaan? Stel dat je bvb ten tijde van Mao, Lenin, of opkomend
nazisme … zou hebben geleefd. Zou je dan met de massa
hebben meegedaan, of zou jij een kritische geest hebben
gehouden?

d. Wat is volgens jou het gevaarlijkst: meelopen met de massa of
een kritische geest behouden?

Indien het jou belangrijk lijkt gaan de volgende vragen jou nog kunnen
interesseren:
Bevraging deel II (kan je gerust inkorten)

1. Zou het kunnen dat wij in deze crisistijden meegelopen met de massa,
blind vertrouwend op politici en hun experten?

2. Had je door dat in deze crisistijden een deel wetenschappers en
journalisten meer dan ooit zich zorgen maakt over de maatschappelijke
evolutie?

3. Had je gemerkt dat deze wetenschappers (en journalisten) uit de media
gebannen zijn of belachelijk gemaakt worden?

Volgens specialisten leven wij nu ook in een soort massa-vorming.



Er was de eerste 3 maanden alleen maar corona-nieuws. Dan maanden
berichtgeving bleef ongeveer 70% corona nieuws en dan plots tot 70%
oorlogsnieuws en iedereen vindt dat, ok…  wij voelen ons behoorlijk tot goed
geïnformeerd … En hoeveel % zal voetbalnieuws zijn?
We zagen nooit een evaluatie van: schade van het virus // versus schade
van de maatregelen en stellen ons daar misschien geen vragen over…
En kritische stemmen worden weggezet als … zelf als antivaxer als het
mensen zijn die al tientallen jaren in de vaccin-wereld werken of werkten. De
nummer 2 van Pfizer bv., maar dat hebben wij niet door en willen het
misschien ook niet weten.

(Dit kan je laten vallen, naargelang je gevoel van openheid:
Zou het kunnen dat er wat anders aan de hand is? En u voelt er misschien
ook wat van?
Agenda 2030. Ooit van gehoord? )

Hoe verstandig is het om regeringen volle vertrouwen te geven, zonder er
vragen bij te stellen?

De boeren in Nederland hadden deze zomer al onteigend moeten worden,
maar dat is wegens zware protesten even uitgesteld. Ook bij ons worden
boeren in het nauw gedreven.
Voor het klimaat moeten wij van fossiele brandstof af, kerncentrales moeten
dicht, en wij gaan allemaal elektrisch rijden. Geen probleem, geen vragen.
We steken miljarden in oorlog, maar in vredesonderhandelingen horen wij
niets.
De energieprijzen swingen de pan uit, wie beïnvloedt dat? Wie heeft er
belang bij sabotage van de Nord Stream bvb?

(Dit kan je laten vallen, naargelang je gevoel van openheid:
Het World Economic Forum heeft een plan dat wij als burger blijkbaar niet
kennen.  Het bepaalt enorm veel van wat er gebeurt en wat politici, vaak
zonder overleg, doorvoeren.
Volgens de directeur van het WEF, Klaus Schwab, zullen wij in 2030 niets
meer bezitten en toch gelukkig zijn. Lijkt het u belangrijk dat u voor uzelf en
de komende generaties hier kritisch naar kijkt en reageert? )

Kent u mensen die zo’n gevoel hebben van “wanneer gaat dit ophouden, er
komen maar crisissen bij… hoe moet dit stoppen… “? Of, “zou ik nu nog een



booster nemen” bvb…? “Hoe zullen wij onze energiefactuur nog kunnen
betalen” enz. “Waar gaat dit naartoe?”

Wil hen aub ook deze info geven. Zodat ze, als ze willen, er eens kritisch
naar kunnen kijken. Hebben wij niet allemaal recht op oprechte en echte
journalistiek die alle kanten van het verhaal belicht?

Meer vragen gaan komen op www.goodquestion.be

Heel korte vragen zouden ook goed kunnen werken, bv:
Lijkt het u verstandig om (blind) vertrouwen te hebben in de politiek?
Lijkt het u verstandig om (blind) vertrouwen te hebben in de rijksten van de
wereld? (Kent u hun plannen?)

U gaat kunnen begrijpen wat er gaande is en ook weten wat u er aan kan
doen… Bekijk aub kritisch naar deze journalistieke projecten.
En geef aub door aan al wie niet 100% zeker is dat de politiek het echt goed
voor heeft met de bevolking.

http://www.goodquestion.be

