Geen
politicus
zal
aansprakelijk zijn wanneer de
grote zeepbel barst. Gelukkig
zijn er de Nageltjes :)
We waarschuwden hiervoor al eerder.
De grootste zeepbel van de 21ste eeuw gecreëerd door de
megalomane grootsprakerige Elon Musk staat op ontploffen.
Arcopar tot de 48ste macht.
Tesla maakte nog nooit winst en verbrandde sindsdien, maar
vooral de laatste jaren, geld in een ongezien recordtempo.
Dat die man niet eerder stopte komt door de oogkleppen en de
wensdromen van politici en mensen die een klap kregen van de
groene molen.
Alsof elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens
produceren geen grote gevolgen zou hebben voor het milieu en
onze portemonnee.
Bovendien zal er nooit genoeg elektriciteit beschikbaar zijn
om al die auto’s te laten rijden want de hernieuwbare bronnen
zullen die niet kunnen leveren. Hernieuwbaar en duurzaam zijn
die bovendien niet want ze verslijten en degenereren ook.
Lang niet de enige groene zeepbel laat ik even waarschuwen,
zij het dat die minder spectaculair zullen barsten.
Als men over het klimaat begint: hou dan maar uw zakken dicht
en de ogen open, want je wordt bestolen en bedrogen.
Het grootste probleem is de grootte en de groei van de
wereldbevolking, die vooral achterlijk, verantwoordelijk is
voor de grote milieuramp, het verdwijnen van natuur en het
leven op aarde. Maar ook verantwoordelijk voor de grote
maatschappelijke problemen ingevolge de migratie en de
oorlogen die erdoor ontstaan, of zullen ontstaan. Maar
daarover willen de groenen de goedmenschen en de vaginamutsen
het nooit hebben.
Vinden ze straks Elon Musk met een kogel in zijn hoofd? Van
zijn of andermans wapen?
Gaat het journaille en hun lezers kunnen smullen van dit drama

dat zij eerst mee hielpen creëren?
De politici zullen weer vrijuit gaan, zoals gewoonlijk. Ze
zullen een zoveelste commissie oprichten om het te
onderzoeken, maar geen van hen zal aansprakelijk worden
gesteld, laat staan hoofdelijk.
De besluiten zullen enkel de volgende generatie oplichters
slimmer maken.
Ziezo, ik heb weer gezegd en geschreven. Maar of het wat zal
uithalen?
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Emotionele
Elon
“Voorbije
jaar
ondraaglijk en het
moet nog komen”

Musk:
was
ergste

Het gaat niet goed met Elon Musk, de topman van autobedrijf
Tesla. In een interview met The New York Times uit Musk zich
erg emotioneel over zijn zakelijke- en privéproblemen.
Het zijn erg moeilijke tijden voor de 47-jarige ondernemer
Elon Musk. “Ondraaglijk”, noemt hij het zelf. Zijn bedrijf
Tesla leed in het eerste kwartaal van dit jaar een
recordverlies van bijna 600 miljoen euro. En Musk zelf ligt
zwaar onder vuur – onder meer bij de Amerikaanse beurswaakhond
– omdat hij recent een tweet verstuurde over zijn plan om
Tesla van de beurs te halen. Met de tweet overtrad Musk
mogelijk de beursregels. Ook zijn persoonlijke uithalen –
bijvoorbeeld naar een duiker die deelnam aan de redding van de
Thaise voetballertjes en die kritisch was voor Musk – zijn hem
niet in dank afgenomen.

Opinie Tom Simonts

Beste Elon Musk, je moet minder
dromen en meer bouwen
do 09 aug 15:04
“Het voorbije jaar was het moeilijkste en meest pijnlijke in
mijn carrière”, vertelt hij aan The New York Times vanuit zijn
huis in Los Angeles. Zijn gezondheid lijdt erg onder de
situatie, geeft Musk aan. “Ik werk tot 120 uren per week. Er
zijn momenten geweest dat ik de fabriek 3-4 dagen lang niet
verlaten heb, dat ik niet naar buiten kwam.”
Volgens de The New York Times werd Elon Musk bij momenten
overmand door emoties tijdens het interview. “Ik heb mijn hele
verjaardag alleen op het werk gespendeerd.” En op het huwelijk
van zijn broer – waar Musk getuige was – kwam de Tesla-chef
pas twee uur voor de ceremonie aan rechtstreeks van de fabriek
en nadien vertrok hij onmiddellijk terug naar zijn werk.
“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”, getuigt Musk.
“Sommige vrienden hebben mij bezocht omdat ze erg ongerust
zijn.” Volgens Elon Musk is het ergste over voor wat betreft

de operationaliteit van Tesla. “Maar vanuit een persoonlijk
pijn-standpunt moet het ergste nog komen.”
“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”

