Waarom ik mij waarschijnlijk niet laat vaccineren: staaltje van Vrouwenlogica
Vandaag, zaterdag 21 november 2020 lees ik twee stukken in de krant: Een
ingezonden brief van iemand die mensen veroordeeld die twijfelen of ze
gebruik gaan maken van een vaccin. Het andere artikel gaat over de mensen
die de ziekte van Parkinson hebben gekregen waarschijnlijk als gevolg van
landbouw gif. In December 2018 hoorde ik op een zaterdagochtend op radio 1
een spreker ( weet helaas niet meer wie). Hij vertelde dat hij had ontdekt, dat
we nog zo ontzettend weinig weten over de gevolgen van het gebruik van
landbouwgif. Maar nu zag hij (beter laat dan nooit) dat het desastreus bleek
voor oa de bijen en insecten.
Al vele véle jaren zijn er groepen mensen die het opnemen voor de natuur. Zij
kregen spottend de titel ‘geitenwollen sok’ mee. Het is echter wel aan hen te
danken dat er nu kennis is. Nu de natuur ten onder dreigt te gaan aan
materialisme en regeldrang kunnen we doorborduren op het werk van
greenpeace, de eerste bioboeren en natuurvoedings-winkeltjes. Reeds lang is
er een lobby van mensen die hun vragen hebben bij überhaupt vaccineren. Los
van religie en complottheorieën. Op dit moment ontvlamt dat. Mensen sluiten
zich aan bij deze discussie. Ook al weten ze zich niet goed uit te drukken of
kunnen ze geen goede argumenten noemen voor hun gevoel van onbehagen of
twijfel over vaccinaren.
Tijdens het begin van de tweede coronagolf presenteerde Zembla op 22
oktober op NPO 2 de uitslag van een onderzoek wat tussen 2005 en 2007
gedaan was door drie onderzoeksorganisaties: TNO, Wageningen universiteit
en Bolkinstituut. Er werd onderzocht of voeding uit de biologische landbouw
gezonder is dan voeding uit de reguliere landbouw. De uitslag van dit kleine,
maar internationaal unieke- en waterdichte onderzoek, pakte positief uit voor
de biologische landbouw. Namelijk: de kippen die biologisch kippenvoer aten
herstelden zich sneller en beter na een griepbesmetting dan de kippen die
regulier voedsel aten. ECHTER: Machteld Huber van het Bolkinstituut die dit
onderzoek had geleid mocht deze uitslag NIET naar buiten brengen. Gerda
Verburg ( destijds minister van landbouw) zei teleurgesteld te zijn over de (
zogenaamde) neutrale uitslag en werd zo samen met het Nederlandse volk
bedrogen. Mevr. Huber werd gechanteerd. TNO zou Mevr. Huber en haar
kleine onderzoeksbureau onderuit halen als ze de echte uitkomst naar buiten
zou brengen. Oud minister Veerman van landbouw zei: ‘het gaat allemaal om
geld.’

Hier komt mijn punt:
Mijn startpunt is dat ik het menselijk lichaam als organisme gelijk stel aan de
aarde als organisme. We zijn daarbij met ons lichaam nauw verbonden met de
aarde. We kweken onze voeding op haar, we ademen het zuurstof wat wordt
afgegeven door haar planten en bomen. We drinken haar water.
Als je naar je lichaam kijkt zoals je naar de aarde kijkt dan zijn de onderstaande
argumenten eigenlijk overbodig:
• De spreker in 2018 ontdekte dat we nog zo ontzettend weinig echt
weten van de gevolgen van landbouwgif, maar zag dat deze desastreus
bleken voor de bijen ( en de rest).
• We weten ook nog ontzettend weinig over de lange termijn gevolgen van
de vaccinaties. Niet alleen het coronavaccin maar ook alle vaccins uit het
rijksvaccinatieprogramma.
• We weten wel dat bv landbouwgif zeer waarschijnlijk bv de ziekte van
Parkinson veroorzaakt.
• Biologische voeding versterkt onze weerstand op een natuurlijk
‘menseigen’ manier.
• Vergiftigen wij ons zelf niet met al dat gevaccineer?
• Is het geen schijnoplossing voor een veel groter probleem?
• Verleggen we niet de eigen verantwoordelijkheid van mensen naar de
dokter, chemie en de machtige Farmaceuten?
• Wat is vrijheid en zelfbeschikking als je er moreel mee gechanteerd
wordt?
• Moeten we vertrouwen op de wetenschap als het machtige TNO zijn
macht misbruikt?
Zie: Ik heb geen principieel bezwaar tegen vaccinaties, geen religieuze bezwaar
en ben geen complotdenker maar laat mij waarschijnlijk niet vaccineren. Ik heb
dat recht en daar kan ik gebruik van maken. Ik draag zorg voor mij eigen- en
door mijn werk ook voor andermans gezondheid. Ik wil niet bespot of
gechanteerd worden met ‘ geiten wollen sok’ of ‘zwever’ maar wel wakker
blijven en op letten wat er allemaal gebeurt en dan tot een logische conclusie
komen.
Vrouwenlogica.
Marion

