
Bespreek de werkwijze van de grootverdieners om nieuwe gevolgen te voorkomen. Als 

we doen zoals we deden, oplossingen blijven kopen, dan blijven we wie niet meer wie we 

waren 

Deze grootverdieners handelen voortdurend ‘uit naam van’.  

Dit kan zijn: de economie, het klimaat, of 'we doen het voor de ander'. Deel dit inzicht. Deze 

naamsveranderingen veranderen alleen niets aan ons gedrag. Wij blijven gewoon consumeren, 

alleen de produkten veranderen en nieuwe gevolgen komen er weer bij. 

Werkwijze:  

Create a Problem: Klimaat 

Offer the solution: Aanbieden Hightech of SDG’s 

Solve the problem zoals het voor hen het beste uitkomt: 

Zorg dat wij ‘moeten’ luisteren, naar diegene die de weg vrij maken voor de plannen van 

de grootverdieners en dus spreektijd op de 'tell a vision' krijgen. Als je oplet doen deze 

mensen (Politici van D66, GL, VVD, CDA, CU in samenwerking met diverse Burgermeesters 

(Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Groningen en meer) momenteel niets anders dan: 

1. ‘stimuleren van alle ontwikkelingen op gebied van hightech of SDG’s (via reclames, 
praatprogramma’s, bedrijfsoplossingen, onderwijs, parlementaire oplossingen) of vaccins 

2. elimineren van de weerstand en 
3. wegwuiven van alle problemen onder het mom van: ‘Climate resilient’ of ‘we doen het voor 

de ander’. 

Als we doen zoals we deden, naar mensen blijven luisteren die de ogen sluiten voor de 

gevolgen en ze hierdoor mede mogelijk maken, dan blijft het zoals het is en wordt het dus 

erger en erger. Want dat is hoe het is. 

Stel jezelf voor bewustwording bij grote veranderingen eens de vraag: 

Wat komt erbij en wat gaat eraf? 

Alsook: Dient het aanschaffen van de spullen echt het doel waarvoor ze gekocht worden? 

We nemen Hightech als oplossing voor duurzaam en dus ‘Climat resilient’ zoals Mark het 

noemt. 

Wat komt erbij: 

• Vertel mensen dat de landbouw dankzij Hightech overgenomen wordt door Techbedrijven. 
Hightech komt er weer bij! 

• Vertel dat The internet of bodies er dankzij de uitrol van Hightech bijkomt. Alsook de 
toename aan extra data verkeer waardoor er meer datacenters en meer windmolenparken 
nodig zijn. 

• Vertel dat dankzij de uitrol van Hightech 5G erbij komt. Wat dusdanig verstorend is op elk 
levend organisme en groei in alles gaat beïnvloeden. Waardoor er weer ingegrepen wordt in 
‘het natuurlijke’ en er hierdoor nog meer zieken en afwijkingen bij komen. 

Wat gaat eraf: 



• Eigen verantwoordelijkheid, doordat de Artificiële Intelligentie uit the internet of bodies 
lichaamscontroles overneemt. 

• Eigen verantwoordelijkheid doordat AI het brein van onze kinderen gaat beïnvloeden en 
hierdoor hun eigen geest matter zal worden. 

• Het verlies aan banen en zingeving door toename van bijvoorbeeld gerobotiseerde 
supermarkten. 

• Zelf auto rijden, door AI in auto’s 
• Vrijheid door face recognition, QR codes en een digitaal ID 

Zijn dit dan de gewenste ‘climat resilient’ oplossingen? Nee toch! 

Precisie landbouw leidt toch exact naar dat wat Big Tech wil. 

One World Government en totale controle vanuit een centraal punt (ook over de mens). De 

verleiding tot duurzame Hightech landbouw is niets anders dan een strategische zet om de 

grootste sector ook digitaal te krijgen. 

Want: 

• Dankzij het digitaliseren van alle sectoren krijgt Big Tech controle, inzicht en alle data van alle 
sectoren en bedrijven in handen. 

• Mag de boer weer nieuwe apparaten aanschaffen (die er weer bijkomen) waardoor hij 
afhankelijker van de spullen van Big Tech wordt. 

• Big Tech hierdoor zijn marktaandeel vergroot en er weer een verdienmodel en innovatief 
systeem bij heeft. 

• Door het digitaliseren van de landbouw wordt de noodzaak voor 5G groter wat weer gunstig 
is voor de uitrol van het Uber controle systeem ‘the internet of bodies’. 

• De boer door deze hightech nóg verder van zijn hart af komt te staan en daardoor steeds 
makkelijker te ‘ver’leiden wordt. 

Ik zie hier in geen enkel opzicht klimaatverbetering in! 

Natuurlijk is precisie landbouw onderzocht door de Universiteit van Wageningen, daar waar 

de grootverdieners hun miljoenen doneren. Wie ontvangt het geld van the Bill land Melinda 

Gates (of Rockefeller) foundation bij Universiteiten ontvangt, welke onderzoeken zijn er 

mogelijk van gefraudeerd. Hoe waarheidsgetrouw is de uitslag betreffende het 5G onderzoek 

naar de bomen/ Essen uit Alphen aan de Rijn? Misschien is deze uitslag ook wel door 

belangen beïnvloed, net als bij de biologisch gevoerde kip? (Zie blog 5b). 

 

https://www.lnnmedia.nl/opinie/sportiegra/agenda-21-5b-precisie-landbouw-leven-in-een-5-en-6g-netwerk-en-the-metaverse/

