
Non Solus                                      15 januari 2023 

Stijgen en dalen, groeien en krimpen. 

Er was eens een jongetje van vijftien jaren oud en die leefde in een heel 
koude strenge winter. Het betreft hier de hongerwinter 1944-1945, de 
koudste winter van de tweede wereld oorlog jaren. 
Dat zelfde jongetje is nu doende zich gereed te maken  zijn 94ste levensjaar 
te mogen starten. Hij leeft nu in een warme winter zoals nog nooit vertoont. 
( Wat nu nog niet is kan nog komen.) Deze winters maak ik content met het 
klimaat. 
Ik wil deze Non Solus aanwenden door beide boven genoemde winters aan 
te vullen met twee andere fenomenen. Mij lijkt het soms dat drie elkaar 
versterkende onderwerpen een fundamentele basis vormen van de 
hedendaags problemen. 
Ik mag doelen  op de onderwerpen; “Het klimaat, de pandemie Covid 19, de 
oorlog Rusland- Oekraïne “. 
 
Als eerste wordt op steeds indringender wijze de wereld kond gedaan over 
de wijze van klimaatverandering door opwarming van onze zo geliefde 
aarde. Het informeren van en over de klimaatveranderingen gaat meer en 
meer een duidelijke schuld bij de mensen leggen. De schuld van de stijging 
der temperatuur welke niet boven 2 graden Celsius mag komen binnen een 
vastgestelde tijd periode. 
Het aantal klimaat deskundigen en schijnbaar wetenschappelijke gedachte 
conclusies worden meer en meer. Conclusies waarvan het goed zou zijn 
gezien de korte perioden van waarneming niet zo zelf verzekert op te 
treden. Toename van de zwaarste stormen, de hoogste temperaturen, de 
laagste waterstanden in rivieren, de ergste droogte, de warmste Kerst, de 
warmste Nieuwjaardag, het warmste jaar en dit alles  meer dan ooit. 
Om gekeerd evenredig neemt het kwalitatief denken over deze problemen 
af. 
 
Als tweede probleem, de pandemie Covid 19, hebben we een aantal jaren 
het wantrouwen zien groeien tussen de overheid, de wetenschappelijke 
wereld en het grote publiek. De publieks kudde was jaren door de 
commercie en een mediagroep geïndoctrineerd met de stelling; “het is 
wetenschappelijk bewezen “. Snel na de start van de coronacrises groeiden 
de wachtrijen voor de nieuwsgaarders op de televisie. Waardoor het grote 
aantal wetenschappers het wantrouwen deden groeien. Wetenschappers 
hebben tijd en herhaling nodig.  Zij zijn als baby’s . Het is continue leren , 



herhalen en weer leren. Ook hier nam het kwalitatief denken omgekeerd 
evenredig af. 
Dan als derde probleem, de oorlog, de moordpartij in midden Europa. Het 
aantal deskundigen neemt toe. Het aantal bommen gooien middels raketten 
neemt toe. De sancties tegen Rusland nemen toe en bijten  het westen in de 
staart. De inflatie is al maar hoger. Met name het gas. 
 Het aantal gesneuvelden neemt toe. De bereidheid  tot een harder optreden  
tegen Rusland  is tanend. Het kwalitatief denken is ook hier omgekeerd 
evenredig aan de geconstateerde problemen. 
 
Bij het denken mogen we en moeten we vooral nadenken. Er wordt te 
makkelijk gebruik gemaakt van; ’om gedacht, om heen gedacht, over 
gedacht, aan gedacht’. Het is beter na te denken. Via internet kunnen 
tientallen vragen je op weg helpen om  na te denken. Onderstaand vind je er 
een 15 tal. 
 
  1. Hoe lang is jouw 'nu'? 
2. Hebben jouw dromen een diepere betekenis? 
3. Op welk moment voelde je je het meest gemotiveerd? 
4 Waar houd je je aan vast, wat houdt je tegen? 
5 Mensen zeggen dat het leven te kort is. Waarom doe je zoveel dingen die je 
niet leuk vindt, en vind je zoveel dingen leuk die je niet doet? 
6. Wat is de echte reden dat jij een goede daad verricht? 
7. Werk je om te leven of leef je om te werken? 
8. Hoe meet je succes? 
9. Als je je leven opnieuw zou moeten beginnen, zou je dan nu hetzelfde leven      
leiden? 
10. Welk beroep zou je hebben als geld geen rol speelde? 
11. Met welke dagelijkse gewoonte zou je beter kunnen stoppen? 
12. Kun je ooit een goede daad verrichten zonder er zelf van te profiteren? 
13. Hoe weet je dat je herinneringen echt zo gebeurd zijn? En maakt het uit? 
14. Wat zou je proberen als je wist dat je zou falen? 
15. Welke vraag zou je willen dat mensen zouden stellen als ze je voor de     
eerste keer ontmoetten? 
 
Bij het beleven van onze maatschappij bemerk je ook veel zaken waarbij 
weinig is na gedacht ?  Of was ik dat alleen ?   Non Solus. 
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