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Ons bereiken vele berichten.
Wat was het weer bijzonder. Vooral als we het weer weer eens in ogenschouw
nemen, mochten wij ervaren.
Het weer was weer bijzonder en niet alleen de afgelopen week, ja wel
bijzonder warm, maar eigenlijk, in feite al weken prachtig zomer weer.
Bij, vooral de warmte, van de afgelopen dagen, werd een aanval gedaan op ons
energie verbruik, ook weer in een dubbele betekenis van het woord energie.
Ons tempo minderen, algemeen advies, geen verbruik van energie uit je lijf en
wees zuinig op ons aller energie dat sporen van vervuiling CO2 achterlaat.
Met het afnemen van ons tempo, zeker bij ouderen, gaat het energie verbruik
van onze media omgekeerd evenredig omhoog.
Wij worden overspoelt met raadgevingen, wat te doen bij de grote warmte en
tevens overspoelt met de oorzaken van dit soort rampen die ons meer en
meer overkomen Het is al klimaat wat de klok slaat. En het ontsporen van het
klimaat heeft maar één oorzaak; “de opwarming van de aarde”.
En dat wordt door ons voortgebracht. (Zal wel)
Mij valt op dat bij het lezen van artikelen onzer raad gevende media, maar ook
zien en horen in TV beelden verschijnende deskundigen, de kwaliteits waarde
van het gebodene versterkt wordt met twee vaststellingen, om de stellingen
van een schijnbaar wetenschappelijk tintje te voorzien..
-Zoals de overmaat van deskundigen en soms door de NOS geduide klimaat
wetenschappers, klimaattologen of gewoon wetenschappers.
-Maar ook de kretologie; “Onderzoek heeft bewezen of vastgesteld”.
Welk onderzoek is zelden een aanvullend onderwerp.
Voor de politieke jongens en meisjes is de voorbije hittegolf een fantastische
gebeurtenis om de juiste besluit vorming rondom het gas ten hunne gerieve te
bestendigen. Een sausje klimaat er bij en de aarde warmt van zelf weer een
graadje op.
De Groningers moeten met die warmte nu even stil blijven zitten en zich niet
verroeren en vermoeien. Zij kunnen toch wel begrijpen dat ze nu toch mooi van
het gas afgehaald worden, de bevingen zien we straks wel weer.
Voor alle duidelijkheid wij moeten allen zuiniger omspringen met de grote
gaven die onze planeet kan schenken. Wel of geen klimaat probleem wij zullen
op andere wijze energie moeten bekomen.
Wij moeten de daarvoor juist opgeleide mensen op daarvoor wetenschappelijk

verantwoorde wijze hun werk laten doen.
En blaaskakende conclusies ten eigen, soms ook politieke, schijnbaar
gewonnen ideeën laten varen .
De ongelooflijke en onvoorstelbare acties door onze lijmende overheid, het
Nederlandse volk opzwepend tot de voor op lopers ter beheersing van het
klimaat, in de wereld te worden, geld verslindend, is ook nog onbegrijpelijk.
Van uit hoogmoed het alles wel te weten, komt het ook eens ten val.
Ik behoef het alles niet, zoals de media zich aanmatigt mij te indoctrineren,
maar wil proberen met eerbied en ontzag in de natuur aanwezig te zijn en in
doen en laten, op eigen wijze bijdragen in beheersen van onze prachtige
planeet. Ik ben daar vast niet alleen in. Non Solus. ‘
Ik wil met een aardig gedichtje van Karel Vertommen afsluiten
dat spiegelend onze vermeende macht voor spiegelt.
Ze gingen uit ...
Ze gingen uit met kaarsendompers om de zon te dooven,
ze konden niet verdragen dat de zon in 't water scheen.
De schalkse navend kwam zeer vroeg en deed hen aan hun macht gelooven;
toen moesten ze verdragen dat de maan in 't water scheen,
en dat de sterren het elkander giechelend vertelden.
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