Jan Box
Genezen, ja natuurlijk!
Door Jan Box

In deze rubriek wordt geput uit de rijkdom van
reguliere, alternatieve en macrobiotische geneeswijzen. Uw vragen over kwaaltjes en ziekten
worden vanuit een integrerende en macrobiotische
benadering beantwoord. We hopen hiermee vele
mensen van dienst te zijn.
Alle vragen zijn welkom en worden discreet behandeld. U kunt ze mailen naar: info@nvvm.org
Deze rubriek heeft enkel een algemene, informatieve, opvoedende en vooral preventieve bedoeling. De adviezen die hierin worden verwoord kunnen dus nooit de specifieke en persoonlijk aangepaste richtlijnen van een macrobiotisch of natuurgeneeskundig consult vervangen.
Nog minder kunnen ze een regulier medische
raadpleging of een noodzakelijke reguliere behandeling of ingreep overbodig maken.
(Corona)vaccinatie en macrobiotiek,
een oefening voor je conditie, je oordeelsvermogen en je bewustzijn
Lezersbrief:
Betreft: Vraagstelling rond het inmiddels pandemisch
probleem omtrent het coronavirus en het dilemma al
of niet meedoen aan de coronavaccinatie.
Hoe kunnen we als beoefenaars van de macrobiotische leefwijze omgaan met de volgende vragen omtrent
de (corona) vaccinatie?
Ik weet dat angst geen goede raadgever is, maar ik
voel me eerlijk gezegd kwetsbaar in mijn recht en zelfbeschikking over het welzijn en behoud van het eigen
lichaam, maar in het licht van al die overheidsplannen is
het wel erg op de proef gesteld.
Het zou fijn zijn indien Dhr. Jan Box of mogelijk anderen hun wijsheid en licht hierover zouden kunnen laten
schijnen.
Heel hartelijk dank voor jullie aandeel hierin. Hopelijk
kan dit ook voor andere Macro’drome-lezers interessant
zijn.
Met vriendelijke groeten,
M.V., Rotterdam
Beste mevrouw V.,
Vooraf wil ik u er even erop wijzen dat de coronavaccinatie in de Europese Unie, België en Nederland niet
verplicht is, maar sterk wordt aanbevolen. Aangezien het
een vrije keuze is, hoeft u die keuze tegenover niemand
te verantwoorden, wat uw besluit ook moge zijn. Het belangrijkste is dat u uw keuze vrij en in eer en geweten,
zeg maar volgens uw intuïtie, neemt. Als u ervoor kiest
volgens de natuurlijke en Universele Orde te leven en in

die Orde vertrouwt, zorgt die voor u en hoeft u nergens
bezorgd voor te zijn.
Alsnog verplichte vaccinatie?
Het officiële beleidsplan in Nederland en België rekent
erop dat voldoende groepsimmuniteit behaald wordt bij
een vaccinatiegraad van 70%.
Aangezien volgens peilingen ongeveer 85% van de
bevolking zich wil laten vaccineren, zal dat percentage
gemakkelijk gehaald worden, temeer daar er inmiddels
bij 20% van de bevolking al een natuurlijke (passieve)
immuniteit is ontstaan en men aanneemt dat dat cijfer
nog zal stijgen naarmate meer mensen zijn ingeënt. Het
is dus onwaarschijnlijk dat er een verplichte coronavaccinatie in onze landen zal komen.
Omdat men de vrije keuze laat, is het ook onwaarschijnlijk dat men wel vaccinatie als voorwaarde zou stellen om toegang te krijgen tot vliegtuigen, publieke plaatsen, de horeca- of de culturele sector. Dat zou verwarring
en een onwettelijke discriminatie betekenen. Wel gaan
er stemmen op dat wel te doen voor de zorgsector. Maar
ook dat zou in tegenstrijd zijn met het officiële uitgangspunt en zal daarom ook zorgen voor de nodige juridische
en politieke tegenspraak. Maar voorlopig is dat nog niet
aan de orde.
Uw zorg omtrent verplichte vaccins blijft wel nog bestaan in verband met reizen naar tropische landen. Daarom kunnen we de volgende mogelijke benaderingen van
de coronavaccinatie bij uitbreiding ook toepassen op dit
soort verplichte vaccins.
Voor België geldt dat ook voor de verplichte poliovaccinatie van baby’s, die op zich een anachronisme is, want
die ziekte komt in Europa allang niet meer voor.
Ook mogen we niet uitsluiten dat vaccinatie wel verplicht kan worden bij de pandemieën die er in de nabije
toekomst zeker nog zullen komen, zeker zolang men in
de denkbeeldige kooi van de dualiteit tussen lockdown/
maatregelen en vaccinatie gevangen wenst te blijven zitten.
Voor of tegen vaccinatie?
Als ik voor automerk a kies en niet voor automerk b,
hoeft dat daarom nog niet te betekenen dat ik ‘tegen’ dat
tweede merk ben. Macrobiotiek is niet ‘voor’ of ‘tegen’
iets, dus ook niet voor of tegen vaccinatie. Dit soort opdeling en polarisering in ‘provax’ en ‘antivax’ is een typisch
product van het dualistische Westerse denken.
Zoals we uit de universele polariteitswetten weten, bestaan er geen onverzoenbare tegenstellingen en heeft
ieder voordeel zijn nadeel en omgekeerd. Omdat alles
voortdurend verandert, kan het voordeel ook in nadeel
omslaan, of omgekeerd. Alleen geven we er in wezen de
voorkeur aan niet op de eerste plaats of als enige oplos-
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sing voor vaccinatie te kiezen, omdat we op een
meer fundamentele manier via onze manier van
leven en voeden op dagelijkse basis aan onze
conditie en onze afweer werken. Daardoor beschermen we tegelijk ook onze medeburgers.
Deze derde weg is het alternatief voor de beperkte dualistische keuze die nu de bevolking
wordt opgedrongen, namelijk die tussen de vrijheidsbeperkende maatregelen of de vaccinatie
als ‘poort naar het rijk der vrijheid.’ In de macrobiotiek kiezen we elke dag voor het Rijk der Vrijheid. Het leven volgens de Universele Orde waarin elkeen verantwoordelijk is voor de gezondheid van zichzelf,
zijn partner en zijn familie. Sterker nog, we stellen deze
fundamentele preventie al meer dan een halve eeuw
voor aan de hele samenleving. De recente wetenschap
onderschrijft dat ook al meer dan veertig jaar, maar zwijgt
er in de mainstream-media in alle talen over.
We zullen proberen om op de volgende vragen zo
grondig mogelijk te antwoorden. In een tweede deel van
dit artikel geven we nadere uitleg en achtergrondinformatie bij de thema’s.
1. Hoe kunnen we omgaan met het dilemma wel of
niet meegaan in het plan van algemene vaccinatie?
Zoals we al opmerkten bestaan er volgens de wetten van het heelal geen onverzoenbare tegenstellingen
omdat ze altijd elkaars aanvullingen zijn. Dilemma’s zijn
meestal illusies van het Westerse dualistische en analytische denken.
Als we het vanuit het monistisch dualisme van het eenmakend beginsel bekijken, bestaan eigenlijk (ten minste)
de volgende mogelijke oplossingen als we met verplichte
vaccinatie geconfronteerd worden. We kunnen die onderbrengen in twee grote groepen van benaderingen: een
ideologische (jinnere) groep en een praktische (jangere)
groep.
Bij de eerste groep ben je je bewust van de onschendbaarheid als individu en van de eigen verantwoordelijkheid en wilsbeschikking voor je gezondheid. Je kiest er
dan voor om met de stroom van de Orde van het Universum mee te stromen.
Bij de tweede groep kies je ervoor om met de stroom
van de kunstmatige, maatschappelijke orde mee te stromen, omdat je keuzevrijheid ontnomen wordt, omdat er
geen andere mogelijkheid is om er aan te ontsnappen,
omdat je bang bent om ziek te worden, omdat je denkt
dat het de enige manier is om jezelf en anderen te beschermen, omdat je de moed of kracht niet hebt om de
confrontatie aan te gaan of je te blijven verzetten.
Beide keuzes hangen rechtstreeks af van uw conditie,
uw oordeelsvermogen en uw bewustzijn. Ze hebben ook
praktische consequenties die u zo goed mogelijk moet
overzien en aanvaarden.



1.1. Ideologische benaderingen (jinner)
Deze groep is vooral gestoeld op meer intuïtieve en rationele argumenten. Van jin naar jang geordend zijn dat:
a) De intuïtieve benadering
Je ervaart eenheid met al wat bestaat en weet rechtstreeks dat vaccinatie niet de natuurlijke gang van zaken is. Je kunt hier geen ‘redelijke’ argumenten voor
aandragen, maar in het diepste van jezelf weet je dat
dat waar en goed is, dus kies je niet voor de vaccinatie.
b) De principiële, ideologische benadering
Deze bestaat erin dat jouw visie op de orde van het
heelal en daardoor op het leven, de mens, gezondheid en ziekte niet verenigbaar is met het gangbare en
regulier medische denkschema dat de overheid slaafs
volgt. Bijgevolg kies je bewust niet voor vaccinatie. Zie
verder in het artikel voor de verschillen tussen deze
twee benaderingen.
c) De juridische en deontologische benadering
Zowel de universele verklaring van de rechten van
de mens, de grondwet, als tal van andere wetten beschermen de onschendbaarheid van de menselijke
persoon. Ook de deontologie, de morele en professionele code van de geneeskundige, onderschrijft dat
principe.
Om een ingreep in een mens te doen is altijd diens
vrijwillige instemming vereist.
Medisch hanteert men bovendien ook het ‘primum
non nocere principe’, op de eerste plaats niemand lastig vallen of geen onnodige ingrepen doen. Op deze
gronden kies je niet voor de covid-19 (of andere) vaccinaties.
Om je gesteund en niet alleen te voelen kun je je
aansluiten bij andere mensen die coronamaatregelen
en verplichte vaccinatie op wettelijke basis aanvechten. Die vind je bij diverse vaccin-kritische organisaties zoals stichtingen ‘Vaccin Vrij’, en ‘Kritisch Prikken’
in Nederland en v.z.w. Vaccinatieschade in Vlaanderen. Ook diverse burgerinitiatieven en protestacties
kun je ondersteunen. Bij eventuele gerechtelijke vervolgingen kun je dan een front vormen en zo sterker
staan; Websites van deze verenigingen vind je op het
internet.
d) De (dissident) regulier medische benadering
Er is nog geen zekerheid over de mate en duur van
de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn. Fase
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vier van het onderzoek, dat nog twee jaar loopt, zal dat
moeten uitwijzen. Deze massale corona-vaccinatie is
dus een nooit eerder vertoond wereldwijd experiment
met mogelijk catastrofale gevolgen.
De bijwerkingen op lange termijn zijn nog niet of onvoldoende bekend, maar komen meer en meer aan het
licht naarmate de campagne uitgerold wordt. Over de
toegevoegde stoffen (adjuvanten) die de werking van
het vaccin moeten versterken, en de mogelijke bijwerkingen ervan wordt onvoldoende informatie verstrekt.
De wetenschappelijke verantwoording voor de
noodzaak van een massale vaccinatie bestaat niet.
(Zie cijfers van vorig artikel). Gezien deze gebrekkige
wetenschappelijke fundering kies je niet voor vaccinatie. Dit argument vergt wel enige achtergrond op medisch vlak in het geval je in discussie wilt gaan, al kan
het ook zonder als je ze staaft met wetenschappelijke
studies die tot andere conclusies komen. Die vind je
op het internet bij diverse vaccinatiekritsche organisaties en interviews van medici en wetenschappers.
Zie verdere uitleg hierover in het tweede deel.
1.2. Praktische benaderingen (janger)
Ook hier zijn er twee keuzes: Je laat je prikken of je doet
dat niet, maar zorgt dat je administratief in orde bent.
a) Je laat je vaccineren
Je geeft de verantwoordelijkheid voor je gezondheid
uit handen en doet zoals de massa en laat een prik
zetten. Je beschouwt het als een experiment om te
weten of je een goede conditie en sterke afweer hebt.
Je kunt dan twee kanten op:
* Vooraf verander je niets aan je voeding of doe je
geen uitwendige behandelingen. Je observeert of je
bijverschijnselen krijgt en meldt die aan je huisarts
of rechtstreeks aan de instanties. Pas daarna maak
je medicinale bereidingen en uitwendige behandelingen om het evenwicht te herstellen. Dat doe je om
je lichaam te helpen alle vreemde cellen en toxines
van het vaccin zo vlug mogelijk kwijt te raken. Je
maakt het vaccin dan onwerkzaam en elimineert tegelijk zo veel mogelijk de toegevoegde stoffen.
* Je verandert enkele dagen te voren dingen aan je
voeding en brengt meteen enkele uitwendige behandelingen aan. Ook middelen uit andere natuurgeneeswijzen pas je eventueel toe. Meer hierover bij
vraag 7.
b) Je zorgt ervoor dat je administratief in orde bent
Je vindt een arts die vaccinatie ook niet ziet zitten, maar
je toch een briefje bezorgt. Volgens de tijdelijke menselijke wetten ben jij en de arts dan strafbaar voor valsheid
in geschrifte. De arts kan daarvoor ook geschorst worden, een blaam of beroepsverbod krijgen. Maar voor je
geweten en de wetten van de natuur en het universum
ben je dan wel ‘in orde’. Aan jou de keuze.
Met de covidvaccinatie lukt dat niet, omdat je in een
centrum gevaccineerd moet worden en dan als zodanig
ergens officieel geregistreerd staat.

2. Hoe ver kunnen wij gaan in het weigeren van
vaccinatie?
Zolang het niet verplicht is, hoef je niemand rekenschap van je keuze af te leggen. Als je niet aan een uiterlijk teken kan zien wie al dan niet gevaccineerd is, hebben we nergens last van. We kunnen dan weigeren zo
vaak als we opgeroepen worden om een volgende prik
te halen.
Een belangrijkere vraag in dit verband is of we in discussie willen gaan met medisch geschoolden of wanneer
we anderen ontmoeten die anders gekozen hebben.
We moeten dan van te voren kunnen inschatten of we
kiezen voor diplomatisch zwijgen over onze keuze (de
jinnere weg) of voor confronterende discussie (de jangere weg). In het eerste geval ontwijk je het thema en
leidt je de aandacht af naar een ander onderwerp. In het
tweede geval krijg je een confrontatie tussen de twee
standpunten. Je mag dan verwachten dat je de tegenstellingen (on)gewild vergroot, wat energie en tijd geeft
aan de anderen en hun standpunt en hen versterkt in
hun ‘gelijk’.
Je krijgt dan niet alleen met onbegrip, maar ook met
hoog oplopende negatieve emoties en agressieve energie te maken die de sfeer verzieken. Mensen identificeren zich vaak met hun ideeën. Met name als die over hun
lichaam, gezondheid of voeding gaan, raken de gemoederen vlug oververhit en worden de discussies heftig. Het
wordt dan al vlug een welles-nietes-spel waar niemand
iets mee opschiet.
Er bestaat ook een derde, meer evenwichtige weg,
die van het respectvolle gesprek. We luisteren dan kalm
naar iemand en proberen zijn argumenten te begrijpen
en daarna stellen we er ons standpunt daar tegenover,
waar de ander even respectvol naar luistert, enzovoort.
Het gaat er dan niet om wie gelijk heeft, wel om een vollediger beeld van het thema en andere standpunten te
krijgen. Aan deze benadering zijn twee voorwaarden verbonden: beide sprekers moeten bereid zijn het gesprek
op die manier aan te gaan en de argumenten moeten
redelijk en onderbouwd zijn. In verband met vaccins en
vaccinaties veronderstelt dat toch ook wel een minimum
aan feitelijke en wetenschappelijke kennis hieromtrent.
Voor de officiële gegevens over vaccinatie in het algemeen en de covidvaccinatie in het bijzonder kun je terecht bij de officiële instanties.
Voor de informatie die ze daar niet kennen of niet willen meedelen kun je terecht bij de internetsites van vaccinatiekritsche organisaties. Door je aan te sluiten bij dit
soort organisaties en websites weet je je gesteund door
anderen en betrouwbare informatie.
3. Wat kunnen we doen als op de lange duur vaccinatie toch als voorwaarde geëist wordt?
Vaccinatie wordt bijvoorbeeld geëist om ergens te mogen werken, om op publieke plaatsen binnen te mogen
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(scholen, horeca, theaters massa-evenementen,..), om
het openbaar vervoer te nemen of met het vliegtuig te
mogen reizen, om een ander land binnen te mogen, om
in België in orde te zijn met de verplichte poliovaccinatie
voor kinderen of om je kinderen naar crèches of scholen
te mogen brengen.
In wezen hebben we in dit geval dezelfde mogelijkheden als bij vraag 2.
Voorlopig gaat men in Europa ervan uit dat er niet
mag gediscrimineerd worden tussen gevaccineerden en
niet-gevaccineerden, want dat zou gelijk staan met discriminatie en dus een inbreuk op de Belgische en Nederlandse grondwet betekenen. De keuzevrijheid voor het
vaccin is dan eigenlijk ook niet meer vrij omdat je langs
slinkse weg toch tot vaccinatie gedwongen wordt.
Moeilijker wordt het voor de zorgsector, omdat daar
door het contact met een risicogroep meer kans op besmetting bestaat. In België bestaat zo een verplichting al
voor het hepatitisvaccin bij ziekenhuispersoneel en het
tetanusvaccin in land- en tuinbouwbedrijven. De kans
is reëler dat in de zorgsector ook het coronavaccin geëist zal worden. Ook zijn er al sommige luchtvaartmaatschappijen die als vereiste stellen om met hen te mogen
reizen. Maar dat is nog niet aan de orde en juridisch en
ethisch ook aanvechtbaar. Ook zou dat politiek eerst zijn
beslag moeten krijgen, al gaan die steeds meer overstag
voor de enige coronacorrecte uitweg.
De horeca gaat er zeker niet moeilijk over doen, want
die heeft al genoeg geleden en ziet dus zijn klanten maar
al te graag terugkomen. Idem dito voor de cultuursector.
Door de massale corona-angstpsychose is er een
sfeer van gelatenheid en gedweeheid ontstaan waarin
het juridisch en democratisch aanvaardbare zich hoe
langer hoe meer op een gevaarlijk hellend vlak begeeft.
In dat soort van klimaat is een verplichte coronavaccinatie als toegangsvoorwaarde niet langer uit te sluiten.
In dat geval zal er een of ander controlemechanisme
moeten zijn (pasje, chip, code,...) waarmee je jezelf moet
legitimeren. In Israël is dat nu al ingevoerd en in Europa
dringen Griekenland en andere landen die van het toerisme moeten leven hier bij de EU al op aan. Met zo een
maatregel schuiven we weer wat dichter naar een ‘Brave
New World’ op. Maar hopelijk zal het hier zo een vaart
niet lopen, omdat ook de privacywetgeving dan naar de
sloop moet.
Wie zich principieel niet wil laten vaccineren, kan bij
een eventueel verplichte vaccinatie zich het beste aansluiten bij bestaande organisaties en gezamenlijk actie
voeren. Er bestaan nu al nationale en internationale petitieacties om verplichte vaccinatie tegen te gaan en onze
elementaire rechten en vrijheden te beschermen. (Zie
v.z.w. Vaccinatieschade, ‘t Prikje van februari 2021.)



4. Kan men op den duur gaan eisen dat je je laat
vaccineren, als een soort garantie dat je er alles aan
gedaan hebt om anderen niet te besmetten?
In principe kan dat, maar het zal afhangen van de evolutie van de pandemie en het ‘succes’ van de vaccinatie.
Die verplichting is dan in strijd met het eerder ingenomen
uitgangspunt en de richtlijnen van de Europese Unie. Het
is dan ook een inbreuk op de rechten van de mens, de
grondwet, de burgerwetgeving en het Europees verdrag
van de rechten van de patiënt.
Eén van de redenen om de coronavaccinatie niet verplicht te maken is net dat men weet dat men juridisch
al met de maatregelen zoveel rechten en vrijheden geschonden heeft, dat men dat niet met nog flagrantere
schendingen wil verergeren. Bovendien willen ze de vaccinatie-afkerigen zeker niet in de kaart spelen. Het protest van juristen neemt in verschillende landen al in die
mate toe, dat een verplicht coronavaccin moeilijk voor te
stellen is zonder een massaal verzet. Dat blijkt nu al uit
een reeks aanklachten met betrekking tot de maatregelen door juristen, privé personen en actiegroepen.
Alleen als er te weinig gevaccineerden zijn om aan
een groepsimmuniteit te komen, bestaat de kans dat de
regeringen onder druk van de ‘experts’ toch tot verplichting overgaan. Maar dan blijven de juridische bezwaren
evengoed bestaan.
Als men echt de persoonlijke vrijheid wil beschermen,
kan men in de plaats van een vaccinatieplicht ook een
recente negatieve test (met instemming van de betrokkene) als voorwaarde eisen.
5. Aan de ene kant kunnen we de vaccinatie weigeren, maar aan de andere kant kunnen we als macrobioten misschien zo sterk zijn dat we een vaccinatie
aankunnen?
Dat is wat we doen als we voor de boven aangehaalde
praktisch benadering 1.2. a) kiezen. Bij een sterke con-
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ditie en weerstand komt meer kijken dan ‘immuun’ zijn
voor een bepaald virus. Immuun zijn voor een virus wil
alleen maar zeggen dat jouw immuniteitssysteem een
specifiek, ongewenst virus of pathogeen herkend en afgeweerd heeft. Maar dat zegt niet veel over hoe het bij
andere infecties zal reageren. Daarom kan de reguliere
antivirale aanpak ook alleen maar repressief en tijdelijk
zijn. Wie dat als uitgangspunt neemt, moet ofwel bij ieder
nieuw virus telkens weer een nieuw vaccin uitvinden, ze
vaker herhalen ofwel grote cocktailvaccins met alle mogelijke ziekten maken. Denksporen die nu al goeddeels
door het medisch-industrieel complex gevolgd worden
en als enige vorm van ziektepreventie worden opgedrongen.
Is het dat wat we volgens de natuurlijke orde moeten
doen om ons te handhaven? Zijn we zover in de biologische evolutie gevorderd dat de enige vorm van preventie
erin bestaat dat een industrieel bereid middel op een volstrekt kunstmatige manier in ons lichaam moet gespoten
worden om ons tegen ziekten te beschermen?
De sterkte van onze conditie en weerstand is een
biologisch basisgegeven dat ons in staat stelt ons aan
veranderingen in de natuurlijke omgeving aan te passen.
Dat geldt ook voor virussen. Sterker nog de laatste ‘dissident’ wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat
virussen juist bedoeld zijn om ons inwendige evenwicht
in stand te houden.
Dat macrobiotiek een betrouwbare basis is voor het
bewaren en herstellen van een stevige gezondheid, is
al voldoende door de praktijk en wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Ook wat covid-19 betreft, krijgen
we geleidelijk aan signalen dat macrobiotische levende
mensen die het virus hadden, er weinig of geen last van
hadden en na korte tijd weer beter werden. Of dat ook
het geval is voor het vaccin zal nog moeten blijken bij
degenen die ervoor kiezen.
Een virus is een onderdeel van de natuurlijke omgeving en is in wezen dus iets heel anders als een kunstmatig product met virusdeeltjes en een reeks hulpstoffen
die van nature niet in je lichaam voorkomen en er ook
niet in thuishoren, hoezeer de officiële boodschap er ons
ook probeert van te overtuigen dat de covidvaccins veilig
zijn. Deze ingrediënten sommen we verder in de tekst
bij ‘coronavaccins’ op. Vergeleken met andere vaccins
zijn in de nu gehanteerde coronavaccins geen cellen of
DNA van foetussen of dierlijke producten te vinden; wel
cellen van mRNA-moleculen van spike-eiwitten van het
coronavirus en cellen van een verkoudheidsvirus in het
Astra-Zeneca-vaccin. Er komen ook geen zware metalen of chemische stoffen in voor, alleen vetten, zouten
en zuren.
Hoe sterk onze conditie en natuurlijke weerstand is,
hangt af van een aantal factoren. Hoe meer van die factoren aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat we weinig

of geen last van covid-19 of andere en toekomstige virusinfecties of van de vaccins ertegen hebben.
Factoren van een sterke weerstand zijn:
- Een sterke constitutie.
- Een evolutie met weinig ziekten, ongevallen en operaties.
- Een sterke conditie die je kunt beoordelen volgens
Ohsawa’ bekende zeven kenmerken van gezondheid
en geluk: geen vermoeidheid, goede eetlust, diepe en
goede slaap, goed geheugen, goed humeur, helderheid van denken en snelheid van handelen en rechtvaardigheidszin.
- Een goede stofwisseling die je kunt beoordelen aan
de hand van de eliminatiediagnose (ademhaling, stoelgang, urine, zweet en menstruatie) en de kenmerken
van huid, haar, nagels, stem, soepelheid van spieren
en gewrichten, gedrag en expressie.
- Evenwichtige, volwaardige en gevarieerde voeding en
drank.
- Voldoende en gevarieerde beweging.
- Voldoende en gevarieerde zinvolle activiteiten.
- Aanpassing en weerbaarheid i.v.m. de natuurlijke omgeving (klimaat, weer, reliëf,…)
- Aanpassing en weerbaarheid t.a.v. de sociale omgeving (relaties, groepen, samenleving).
- Psychische weerbaarheid en veerkracht bij tegenslagen, moeilijkheden, tegenkantingen; zin voor avontuur
en grensverleggende ervaringen.
- Sterke en ruime levensvisie daardoor ideologische
weerbaarheid en veerkracht bij levensproblemen.
- Leven volgens de Orde van het Heelal.
6. Als je je toch wilt/moet laten vaccineren hoe kun
je je er dan het beste op voorbereiden?
Als je je op een dagelijkse basis goed evenwichtig
voedt, hoef je net als bij de ziekte zelf eigenlijk niets speciaals te doen. Ik verwijs hiervoor naar de vorige artikels
in Macro’drome over het versterken van de immuniteit.
Het is dus zeker niet nodig andere voedingsmiddelen zoals bananen of kip te gaan eten of megadosissen vitamines of extra mineralen te gaan slikken. Dat is ‘microbiologie’, niet macrobiotiek. Het zijn ook extreme middelen die
door mensen met extreme voedingswijze zijn bedacht en
zijn daarom van aard het evenwicht eerder te verstoren
dan te herstellen. Ze bieden ook geen perspectief voor
preventie op dagelijkse basis en op lange termijn.
Ook mogen we vooral niet vergeten dat Covid-19 een
extreme infectie is met een jinnere fase in de bovenste
luchtwegen en een jangere fase die meer de longen en
later ook andere dieper in het lichaam gelegen organen
aantast. Het vaccin is zo mogelijk nog extremer.
Wel is belangrijk dat je een paar weken ervoor niet
zwaar hebt gefeest en dus geen dingen hebt gegeten of
gedronken die je anders niet gebruikt (ei, vlees, zuivel,
tropische groenten en vruchten, smoothies, vruchtensap,
frisdrank, suiker, koffie, alcohol, diepvriesvoeding, magnetronbereidingen).
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Een meer centrale voedingswijze kan extremen gemakkelijker in evenwicht brengen. Zoals we weten zijn
van alle voedingsmiddelen de volle granen energetisch
het evenwichtigste van energie en zouden in dit geval
dus zeker minstens de helft van de dagelijkse voedingsinname moeten zijn. Om het bufferend vermogen ten opzichte van allerlei complexe verbindingen van zuren en
mineralen uit het vaccin te verhogen, kun je zelfs enkele
dagen vooraf alleen maar granen eten en ze minstens
vijftig maal kauwen.
Kun je wilde groenten vinden, dan zijn die sterker dan
de geteelde. De wortel-, knol- en bolgroenten mogen in
een gelijke hoeveelheid als de bladgroenten gegeten
worden. Om de ontgifting voor te bereiden mogen we zeker drie tot vier eetlepels zeewier per dag niet vergeten
omdat die allerlei verbindingen van chemicaliën en metalen en andere giften kunnen binden en afvoeren. Eén of
twee kommetjes misosoep per dag zullen de afweer via
de darmmicrobioom versterken.
Drink enkele kopjes driejarenthee of lichte muthee.
Zorg in die periode zeker voor voldoende nachtrust,
ontspanning en beweging in de natuur. Neem ’s morgens
een korte wisseldouche en schrob je hele lichaam met
een warm washandje.
Doe één of twee keer per dag enkel energetische oefeningen (yoga, tai chi, chi gong) en ga wandelen of fietsen in de natuur. Stop af en toe en adem enkele keren
heel diep in en uit.
Vermijd stress, hou je gevoelens harmonieus en je
denken rustig.
7. Wat kun je doen om de eventuele schadelijke
effecten van een vaccinatie te minimaliseren.
De bekende bijwerkingen op korte termijn zijn al van
vorige vaccins bekend en worden ook door de producenten van de covidvaccins meegedeeld. Deze bijwerkingen
werden tijdens de experimenten met mensen tijdens
de derde fase opgetekend. Tijdens de vierde testfase,
die gelijktijdig met de massavaccinatie verloopt en pas
in 2023 eindigt, wordt nagegaan welke bijwerkingen op
lange termijn voorkomen, als ze tenminste door de gevaccineerden worden gemeld (meestal doet maar 1 tot
10% dat).
Meteen na de vaccinatie kunnen voorkomen: roodheid
en zwelling op de plaats van de prik, hoofdpijn, koorts,
misselijkheid en flauwvallen. Dat wordt bij alle vaccinaties beoordeeld als een ‘normale’ aanpassing van je
lichaam aan het vaccin en ‘van tijdelijke aard’ (2 tot 3
dagen). In de vaccinatiecentra liggen de paracetamols al
klaar om die bijwerkingen te onderdrukken (lees: verder
het lichaam in te drukken).
Andere, ernstigere bijwerkingen kunnen zijn: allergische reacties en anafylactische shock (heftige allergische reactie met kans op ademhalings- en hartstilstand.
Die kunnen meteen voorkomen tot enkele uren na de
vaccinatie. Nog ernstigere bijwerkingen (o.a. stoornis-



sen van het afweersysteem en het zenuwstelsel) kunnen
weken, maanden en zelfs jaren later optreden. Hoewel
die nog niet zijn opgetreden, moeten de voorlopig goedgekeurde vaccinaties nog tot eind 2023 de vaccinaties
goed volgen en bijwerkingen rapporteren aan Europese
en nationale instanties.
Observeer goed hoe je reageert en meld het meteen
aan de vaccineerder.
Als je een goede conditie hebt, hoef je niets te doen
omdat je lichaam zich dan vanzelf bevrijdt van wat er niet
in thuishoort. Volg je reacties en neem intuïtief de juiste
maatregelen. Hou er wel rekening mee dat je de eliminatie kunt versnellen en verergeren als je te veel in een
keer stimuleert. Enkele maatregelen kunnen zijn:
Uitwendig:
1.Normaal wordt de prikplek ontsmet en met een pleister afgedekt. Weiger dat of leg in ieder geval zo snel
mogelijk een geplette oemebosjipruim zonder pit op
de injectieplek en dek het af. Die zal zuren en zouten
neutraliseren. Een gelijkaardig effect krijg je ook met
een misopleister, al zal die eerder de suiker en zuren
neutraliseren.
2.Controleer om de drie uren en ververs indien nodig.
3.Leg bij zwelling en roodheid een bladgroen- of tofupleister. Controleer na een paar uren en ververs.
4.Leg bij rillingen een pleister van geraspte knoflook op
beide hielen. Neem het weg zodra je het warm krijgt.
5.Masseer geregeld alle vinger- en teentoppen. Masseer
de eerste punten van lever en milt, links en rechts van
de nagel van de grote teen en nierpunt 1 op de voetzool.
6.Doe ’s ochtends do-in voor het hele lichaam (20 min.)
7.Neem ’s ochtends een wisseldouche en schrob het
lichaam goed met een grof washandje. Wrijf van het
midden van het lichaam naar de ledematen.
Inwendig:
1.Neem zo vlug mogelijk een kopje driejarentee waarin
je een maatlepeltje oemeconcentraat (bainisoe ekisoe)
hebt opgelost. Heb je dat niet in huis, gebruik dan driejarenthee waarin je een oemebosjipruim hebt opgelost
(oemesjoban) (1 à 2 kopjes per dag).
2.Drink oemesjokuzu. 2 kopjes per dag.
3.Drink een kopje kookwater van kombu, iziki of ander
zeewier. (Zie: Genees Wijzer voor de juiste bereidingswijzen).
4.Eet geblancheerde voorjaarskruiden als groente; vooral brandnetel, paardenbloem, klein hoefblad, weegbree
en longkruid. Drink het kookwater als thee.
5.Hou voor de rest je gewone voedingspatroon aan,
maar eet niet als je geen trek hebt.
6.Naargelang bepaalde bijwerkingen zich voordoen of
organen zich melden, kun je meer gericht daaraan
werken.
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Leefwijze:
1.Loop ’s ochtends vroeg blootsvoets door het
gras (dauwtrappen). Loop door de branding
als je aan zee woont of er op vakantie bent.
2.Maak elke dag een lange wandeling in de natuur en blijf ergens staan om diepe ademhalingsoefeningen te doen.
3.Doe energetische oefeningen buiten (tai-chi,
chi-gong, yoga,…)
Blijf goed waakzaam voor alle ongewone gewaarwordingen, zeker als ze na een week nog
niet over zijn. Laat je huisarts dat dan vaststellen, door middel van een geschreven document
vastleggen en aan het meldcentrum voor bijwerkingen melden (www.lareb.nl of www.fagg.be).
Vraag een kopie van dat document. Herhaal dat
na een week als de toestand niet verandert of
als er ernstigere bijwerkingen of complicaties optreden.
Om zeker te zijn dat ze ernstig worden genomen, meld
je ze ook het beste aan vaccin-kritische organisaties zoals www.vaccinvrij.nl, www.nvkp.nl (Nederlandse Vereniging voor kritisch prikken) of www.vaccinatiesschade.
be (v.z.w. Preventie Vaccinatieschade). Die verzamelen
gegevens van gelijkaardige gevallen en kunnen zo bewijzen dat er meer bijwerkingen zijn dan officieel worden
erkend. Ze kunnen je ook moreel en juridisch steunen
om eventueel van de staat schadevergoeding te eisen.
GENEZEN? JA, NATUURLIJK - deel 2
Enkele toelichtingen
• Bewustzijnsniveaus in verband met covid-19 en
vaccinaties
Enkele toelichtingen
1. Reflexmatig, automatisch bewustzijn
Pijn en ongemak ervaren tijdens en na vaccinatie.
Lage of hoge pijndrempel.
Neurologische bijwerkingen. Stress ervaren voor vaccinatie.
Ziekte ervaren als een bedreiging en zelfverdedigingsreflex hiertegen. Anderen vragen om je tegen ziekte te
beschermen.
Doen zoals iedereen. Macht en gezag uitoefenen of
ondergaan.
Maatregelen, vaccinatie verplichten. Machteloosheid,
lijdzaamheid of verzet.
Diverse reacties pro of contra.
2. Zintuiglijk bewustzijn
Afkeer tegen of voorkeur voor vaccinatie. Beïnvloeding van het publiek d.m.v. propaganda in de media.
Onaangenaam ervaren van druk. Ondergaan van druk
of verzet ertegen. Je goed of slecht voelen bij het idee
aan vaccinatie.
3. Emotioneel bewustzijn
Opwinding/apathie, medelijden/onverschilligheid, vertrouwen/wantrouwen; verdriet/vreugde; paniek, angst,

ontmoediging, moedeloosheid en fobieën/ moed en
hoop; verontwaardiging, ergernis, woede,… i.v.m. het
virus, de ziekte, de zieken, de maatregelen, het vaccin, de vaccinatiecampagnes. Schuldgevoelens en
manipulatie ervan. Bekommernis om en mededogen
met zieken en slachtoffers van bijwerkingen.
4. Intellectueel bewustzijn
Enggeestigheid/ruimdenkend. Ordelijk of verward denken. Credo/non credo. Analytisch/holistisch denken.
Analyse/synthese. Geen onderscheid tussen Informatiebronnen kunnen maken/ Ze zelfstandig kiezen en
verwerken.
Anderen laten nadenken en beslissen in jouw plaats/
zelf nadenken en beslissen Experts autoriteit toekennen, autoriteitsargumenten aannemen/ met andere
standpunten vergelijken. Goedgelovig/kritisch staan
tegenover alle informatie van mainstream media en
internet, wetenschappelijke publicaties.
Vooroordelen/ oordelen op basis van feiten. Aannemen/afwijzen, censureren en bestrijden van andere
standpunten, meningen, theorieën en inzichten. Dogmatisch handhaven van een theorie/ theorieën relativeren. Psychische beïnvloeding en manipulatie. Anderen willen overtuigen, overhalen/ andere standpunten
respecteren. Verwachtingen, begoochelingen en ontgoochelingen i.v.m. de werkzaamheid, veiligheid en
kwaliteit van het vaccin. Paranoïde complottheorieën
en diverse wanen. Exclusief en inclusief denken.
5. Sociaal bewustzijn
Dualisme individu-samenleving. Doen wat iedereen
doet. Doen wat er van je gevraagd wordt. Massapsychose. Rekening houden met anderen.
Verantwoordelijkheid voor anderen en de samenleving. Individuele rechten en vrijheden opofferen voor
het grotere geheel. Je laten vaccineren om anderen
en zwakken te beschermen. Massaal laten vaccineren
om de volksgezondheid te beschermen. Beroepen op
verantwoordelijkheidszin en manipulatie en chanteren
ervan.
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Rekenen op groepsimmuniteit. Polarisering in provax- antivax. Verdraagzaamheid/Onverdraagzaamheid en discriminatie tussen gevaccineerden en
niet- gevaccineerden. Stigmatisering van de laatsten
als asocialen en profiteurs. Verdeling van de samenleving. Aantasting/verdediging van rechten, vrijheden
onschendbaarheid van de menselijke persoon. Je eigen standpunt handhaven tegen de druk van meerderheid in.
6. Ideologisch bewustzijn
Ideologische grondslagen van wetenschap en geneeskunde.
Visie op mens, samenleving, mensheid, leven, natuurlijke orde en universele orde.
In dit verband visie op gezondheid, ziekte, infectieziekten, genezing en preventie. Visie op epidemies
en pandemieën. Zin en betekenis van infectieziekten,
epidemies en pandemieën in de bewustzijnsevolutie
van het individu, de samenleving en de mensheid. Integrale en holistische benadering. Bekommernis om
en mededogen met het bewustzijn en de evolutie van
de mensheid

7. Universeel bewustzijn
Mate van ervaring van eenheid met het ene, absolute,
tijd- en ruimteloze heelal en de Universele Orde. Vertrouwen in deze orde. Intuïtie.
* Intuïtie is het rechtstreekse weten door de verbondenheid van de ziel met het absolute en het kosmische
internet, de zgn. Akasha. In de persoonlijkheid is de
kwaliteit van de intuïtie onder meer afhankelijk van de
conditie van het energetische lichaam, het spiritueel
kanaal, en de bloed- en celkwaliteit. Aan alle belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen gaat een intuïtief
inzicht vooraf. Zoals Einstein zei: ‘De intuïtie is de baas
en het denken de knecht, maar de wetenschap heeft
van de knecht de baas gemaakt en van de baas de
knecht.’
* De regulier medische en macrobiotische benadering van ziekte en vaccinatie

Regulier medisch
Ziekten zijn fouten van de natuur en bedreigen de
persoon en de mensheid.
Ziekte is een vijand.

Macrobiotisch
Ziekten zijn tekenen van onevenwicht op fysiek,
energetisch, emotioneel, mentaal, sociaal ,
mondiaal en spiritueel vlak
Sommige ziekten zijn een onderdeel van genezing.
Ziekte brengt ons inzicht en is dus veeleer een
vriend.
Ziekten moeten vooral bestreden worden en in de Ziekte moet vooral voorkomen worden en indien
mate van het mogelijke ook voorkomen.
nodig op een natuurlijke manier begeleid. Ziekten
bestrijden is symptomatisch en verschuift de
onbalans.
Infectieziekten wijzen ons op een onevenwichtige
conditie en verzwakte weerstand. Als het evenwicht
hersteld en de weerstand versterkt is, verdwijnt de
infectie vanzelf.
Om infectieziekten te bestrijden is regulier
De meeste infectieziekten kun je zelf genezen met
geneeskundige hulp noodzakelijk.
eenvoudige natuurlijke middelen (voeding, medicinale
bereidingen, kruiden, uitwendige behandelingen.
Virussen zijn schadelijke levensvormen. Ze moeten dus Virussen hebben, net als andere levensvormen een
met alle middelen bestreden worden.
plaats en nut in de natuurlijke orde. Het is mogelijk dat
virussen ontbonden cellen van slechte kwaliteit zijn.
Net als sommige bacteriën, helpen bepaalde virussen
het lichaam om zich te zuiveren.
Virussen komen en verdwijnen vanzelf als hun functie
vervuld is. D.w.z. als het evenwicht in de conditie en de
celkwaliteit weer hersteld zijn.
Virussen kunnen epi- en pandemieën veroorzaken en
Je kunt virussen niet uitroeien omdat ze constant
moeten dus volledig uitgeroeid worden.
muteren, latent blijven of op dieren overgaan.
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Vaccins zijn een primaire vorm van ziektepreventie.

Voeding en levenswijze zijn primaire vormen van
ziektepreventie.
Vaccins kunnen eventueel onder uitzonderlijke
omstandigheden.
Vaccinatie mag verplicht worden opgelegd om de
De menselijke integriteit is onaantastbaar. Verplichte
volksgezondheid te beschermen
vaccinaties zijn inbreuken op de rechten van de mens
en de patiënt en van verschillende internationale en
nationale wetten.
De volksgezondheid kan door voedings-en levenswijze
grondiger beschermd worden.
Vaccinatie is een even natuurlijke vorm van
Vaccinatie is een kunstmatige vorm van immunisatie.
immunisatie als het doorstaan van een ziekte.
Het doorstaan van ziekte is een natuurlijk proces en
Infectieziekten natuurlijk doorstaan is gevaarlijk en kan daarom altijd sterker. Ziekten onderdrukken verschuift
dodelijk zijn.
het onevenwicht en zorgt voor ernstigere stoornissen.
Vaccinatie versterkt je afweer.
Vaccinatie is een van de vele regulier medische
ingrepen die je afweer verzwakken.
Vaccinatie vergt vertrouwen en overgave van de
Natuurlijke immunisatie vergt vertrouwen en overgave
ontvanger t.a.v. de reg. geneeskunde.
aan de universele orde
Bij vaccinatie geef je verantwoordelijkheid voor je
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.
gezondheid in handen van de geneeskunde.
Bij vaccinatie geef je die aan het medisch-industrieel
complex.
Vaccinatie is een praktisch toepasbare, eenvoudige
Elk voordeel heeft zijn nadeel.
onschadelijke ingreep.
De prikplekreacties zijn mild en tijdelijk.
Vaccinatie is een kunstmatige, onnatuurlijke invasieve
ingreep waar het lichaam zich met diverse (ook
ernstige) reacties tegen verzet.
Vaccins zijn veilig.
De veiligheid van vaccins kan nooit 100% gegarandeerd
Alle vaccins kunnen bijwerkingen hebben. Die zijn mild worden. Door de kunstmatige ingreep in het lichaam
en tijdelijk. Ernstige bijwerkingen komen hoogstzelden en de lichaamsvreemde toegevoegde stoffen ontstaan
voor.
er onvermijdelijk bijwerkingen. Die kunnen soms zeer
ernstig en zelfs dodelijk zijn. Zie wetens.literatuur.
Slechts 1% van de bijwerkingen wordt gemeld.
Natuurlijke immunisatie is altijd veilig.
Vaccins zijn effectief. De duur van de immuniteit is
De effectiviteit van vaccins varieert en is zelden
zelden levenslang.
levenslang.
Natuurlijke immunisatie is altijd effectief en is heel
vaak levenslang

De farma- industrie is noodzakelijk voor het maken Vaccins maken je afhankelijk van de farmavan vaccins
industrie.
Natuurlijke immunisatie kun je via voeding en
dagelijkse levenswijze verkrijgen.
* Wetgeving inzake persoonlijke integriteit en medische ingrepen
Universele verklaring over bio-ethiek en mensenrechten van de UNESCO (2005)
Art. 6: ‘Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen uitgevoerd worden
met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van adequate
informatie. De toestemming moet, waar van toepassing,

uitdrukkelijk zijn en kan door de betrokken persoon, op
elk moment en welke reden dan ook zonder nadeel of
vooroordelen worden ingetrokken.’
Europees verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens (1954)
Art. 8: ‘Eenieder heeft het recht op respect van zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.’ (Dit geld ook voor de lichamelijke integriteit.) ‘Geen inmenging van enig openbaar gezag
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is toegestaan in de uitoefening van dit recht dan voor
zover bij de wet is voorzien en voor een democratische
samenleving noodzakelijk is in het belang van (…) de
bescherming van de gezondheid of de bescherming van
de rechten van anderen.’
Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (1 december 2009)
Art. 3: ‘Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke
integriteit.’ Voor dit recht bestaan er geen beperkingen.
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het
kind
Art. 19: beschermt het kind tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, lichamelijke of geestelijke
verwaarlozing of nalatige behandeling.
Nederlandse grondwet
Art. 6: ‘Iedereen heeft recht om godsdienst of levensovertuiging individueel en gemeenschappelijk met anderen te beleven.’
Art. 9. lid 1: ‘Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte of godsdienst.’
Art. 11: ‘Iedereen heeft, behoudens bij of krachtens de
wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid
van het lichaam.’
Art. 22. lid 1: ‘De overheid heeft de plicht maatregelen te
nemen om de volksgezondheid te bevorderen.’
Belgische wet betreffende de rechten van de patiënt
Hoofdstuk 1: Rechten van de patiënt.
Art. 5: ‘De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder
enig onderscheid op welke grond ook (…), het recht op
kwaliteitsvolle dienstverlening die beantwoordt aan zijn
behoeften.’
Art. 7, §1: ‘De patiënt heeft t.a.v. de beroepsbeoefenaar
het recht op alle hem betreffende informatie die nodig is
om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de
vermoedelijke evolutie ervan.’
Art. 8, §1: ‘De patiënt heeft het recht om geïnformeerd,
voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van een beroepsbeoefenaar. Deze toestemming
wordt uitdrukkelijk gegeven (…)’
Art. 8, §2: ‘De inlichtingen die aan de patiënt worden verstrekt met het oog op het verlenen van diens toestemming, bedoeld in §1, hebben betrekking op het doel, de
aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de
voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, bijwerkingen en risico’s die aan de tussenkomst verbonden zijn,
de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële
gevolgen.’
* Aansprakelijkheid
Bij beide werkwijzen kun je de vaccineerders vragen
of je eerst een lijst met ingrediënten en bijwerkingen mag
zien en je vraagt bedenktijd om dat te bestuderen. Omdat Big Pharma en de overheid elke aansprakelijkheid

10

weigert, vraag je de vaccineerders ook een document te
ondertekenen waarin zij verklaren dat zij aansprakelijk
en verantwoordelijk zijn voor alle lichamelijke en geestelijke schade die als gevolg van de inenting levenslang
kunnen voorkomen.
Als zij beweren dat het vaccin veilig is, hoeft dat voor
hen zeker geen probleem te zijn. Tekenen ze dat niet,
dan geven ze het bewijs dat ze zelf niet in de veiligheid
geloven. Vraag hen ook de weigering op het formulier
te vermelden en te ondertekenen, samen met de reden
van de weigering. Dat document bewaar je zorgvuldig
voor in het geval je hen vanwege bijwerkingen wilt vervolgen. Een model van dit formulier kun je via de site van
de verenigingen ‘Vaccin Vrij’ of ‘Vaccinatieschade’ gratis
downloaden.
Normaal valt de aansprakelijkheid ten laste van de
vaccinproducenten. In Amerika hebben die zo al voor
miljarden aan schadeclaims moeten vergoeden. Maar
bij de wereldwijde coronavaccinatie zien ze de bui al
hangen, weigert ze alle verantwoordelijkheid en schuift
die door naar de regeringen. Maar die hebben hierover
nog geen enkele mededeling gedaan, omdat men ervan
uitgaat ernstige bijwerkingen zelden of nooit voorkomen.
Door de angstpsychose en de tunnelvisie waarin de
wereld momenteel verkeert, slikken alle regeringen en
rechterlijke machten die weigering van de farma- industrie zomaar.
* Polarisatie
De kans bestaat dat mensen maatschappelijk gepolariseerd en gestigmatiseerd worden. Wat we nu al zien
is dat door motivatiecampagnes de druk op de bevolking
wordt opgedreven. Net zoals bij de maatregelen die we
braaf volgden, wordt dezelfde gedweeheid ten aanzien
van de vaccinatie verwacht. Bekende Vlamingen/Nederlanders moeten in televisiespots het vertrouwen van
de bevolking in de vaccins proberen op te krikken en
de ‘twijfelaars’ en ‘antivaxers’ trachten over te halen. Er
wordt ook emotionele manipulaties en chantages toegepast om je je schuldig, egoïstisch, asociaal of onverantwoordelijk te laten voelen.
Argumenten die dan aangehaald worden zijn onder
andere: ‘Je wilt jezelf toch beschermen?’, ‘Je beschermt
ook je gezin, je grootouders…!’, ‘Je wilt toch dat je kleine
kinderen weer bij oma en opa op bezoek mogen?’, ‘Als
we ons laten vaccineren, kunnen we eindelijk weer bij
elkaar op bezoek, op café, op restaurant, op reis, naar
zomerevenementen!’ Of, zoals de Belgische federale
minister van volksgezondheid Frank Vandenbroecke het
samenvatte: ‘Na de vaccinatie wenkt ons het rijk van de
vrijheid.’
Ook de polarisering wordt opgevoerd: je bent voor of
tegen, een andere weg is er niet. Kritisch zijn mag niet,
dan word je meteen in het hok van ‘corona-ontkenners’
of ‘antivax’ gestopt.
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In de mainstreammedia negeert men alle kritiek of laat
men alleen (altijd dezelfde) ‘experts’ aan het woord. Wetenschap wordt als een soort van dogma gevolgd, andere standpunten zijn van ketters die aan ‘desinformatie’
doen. Medici met andere even onderbouwde standpunten worden als ondeskundig ter zake of zelfs als een bedreiging voor de volksgezondheid weggezet. Dokters die
hun alternatieve mening verkondigen, worden via de media belasterd en met bakken social media-bagger overladen. De Belgische orde van geneesheren wil artsen
zelfs verplichten alleen het officiële vaccinatiestandpunt
te verdedigen.
Naarmate de vaccinatiecampagne vordert, wordt de
bekamping vanuit de reguliere media en geneeskunde
steeds maar grimmiger en vijandiger. Filosofen laten zich
verleiden tot filosofisch totaal laakbare en ongefundeerde
uitspraken als ‘Zo iemand mag je geen forum geven’ of
‘Zo iemand mag je niet op gelijke hoogte als een expert
behandelen.’
* Coronavaccins
(Bron: European Medicine Agency (EMA), tenzij anders
aangegeven)
Geen enkel cornavaccin bevat ei-, foetus- of covidviruscellen, bloedcellen, kwik, latex, microchips of nanodeeltjes.
Pfizer/Biontech (comirnaty)
Het EMA verleende een voorwaardelijke marketingtoestemming omdat de voordelen groter dan de risico’s
werden beoordeeld. Het belangrijkste onderzoek loopt
nog twee jaar door en zal bijkomende gegevens over de
kwaliteit, werkzaamheid voor specifieke groepen, duur
en dgl. moeten opleveren.’
- Geschikt voor 16+ / toediening 2 prikken met tussenpauze van een maand.

- Werking: ‘Beschermt tegen Covid-19. Bevat geen Coronavirus en kan geen Covid-19 veroorzaken. Bevat
een molecule van cellen met boodschapper-ribonucleïnezuur (mRNA) geproduceerd van het SARS-CoV-2
met instructies voor de lichaamscel om eiwitten van het
uitsteeksels (spikes) van het virus aan te maken. Met
deze uitsteeksels dringt het virus de menselijke cel binnen. Na ontvangst van het vaccin beginnen sommige
lichaamscellen het mRNA lezen en tijdelijk spike-eiwitten te produceren. Het afweersysteem herkent deze
eiwitten als lichaamsvreemd, maakt afweercellen aan
en activeert T-lymfecellen. Bij een later contact met het
virus herkent het immuunsysteem het virus en maakt
het onschadelijk. Het mRNA blijft niet in het lichaam,
maar wordt kort na de vaccinatie door het lichaam afgebroken’
- Werkzaamheid: ‘95% vermindering van de symptomen.
Ook bij mensen met onderliggende ziekten. Er zijn nog
onvoldoende gegevens om te concluderen dat mensen die al Covid-19 hadden ook even goed beschermd
zijn.’
- Transmissie: ‘De weerslag van het vaccin op de overdracht van de ziekte is nog niet bekend.’
- Duur: ‘Hoe lang het vaccin beschermt is momenteel
nog niet bekend. De gevaccineerden zullen de volgende twee jaar opgevolgd worden om meer gegevens te
verkrijgen’
- Kinderen: ‘Momenteel niet toegelaten voor kinderen.
Die zullen in een latere fase onderzocht worden.’
‘Mensen met verzwakt afweersysteem: kunnen minder goed op het vaccin reageren, maar hoeven geen
bijzondere voorzorgsmaatregelen te krijgen. Zij mogen
wel gevaccineerd worden aangezien zij een hoger risico op besmetting lopen.’ (sic! JB)
- Zwangere en zogende vrouwen: ‘Beperkte gegevens,
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maar geen schadelijke effecten bekend. Er werden
geen studies over de gevolgen bij borstvoeding gemaakt, maar er worden geen risico’s verwacht. De
voor- en nadelen moeten door medici beoordeeld worden.’
- Ingrediënten:
- Medische ingrediënt: mRNA van eiwitmoleculen van
spikes van SARS-CoV-2- virus.
- Niet medische ingrediënten: water, vetten om de eiwitmoleculen in te pakken zodat het door de lichaamscellen makkelijker herkend wordt: ALC-0315, ALC
0159.DSPC, cholesterol.
ALC-0315 of polyethyleenglycol is het antvriesproduct zoals we in de winter in het radiatorwater van de
auto doen en dient hier om het vaccin niet laten te
bevriezen tijdens de bewaring op -40°C. Zouten om
de vetten bij elkaar te houden: keukenzout natriumfosfaathydride, kaliumchloride, kaliumhydraat. Suiker
en azijnzuur om de vetten niet te laten stollen. Zuurstabilsator (tromethiamine hydroxide) om het ranzig
worden van de vetten tegen te gaan.
- Bijwerkingen:
‘Normale matige en milde bijwerkingen die na enkele
dagen verdwijnen:
gezwollen en rode huid rond de prikplek, vermoeidheid,
hoofdpijn, dufheid, rillingen, koorts, misselijkheid (bij 1
op 10 mensen); jeuk, armpijn, vergrote lymfeknopen,
slapeloosheid, misselijkheid (1/100); verslapping van
de spieren in een gezichtshelft (acute perifere gezichtsverlamming, (PALSY) (1/1.000).
Allergische reacties en ernstige anafylaxie (*) kwamen
tijdens het onderzoek in zeer kleine aantallen voor, maar
worden tijdens de vaccinatiecampagnes verder geobserveerd. Mensen die bij de eerste vaccinatie ernstige
reacties vertonen, moeten meteen medisch behandeld
worden en mogen geen tweede prik krijgen.’
(* Ernstige allergische reactie met mogelijke ademhalings- en hartstilstand.)
‘Er is geen reden tot ongerustheid. Op dit moment worden in Nederland grote groepen mensen gevaccineerd
tegen covid-19, waarvan sinds half januari op ouderen
en mensen met en kwetsbare gezondheid. Alle overlijdens treden op bij ouderen die al onderliggende aandoeningen hadden. Elke melding analyseren we goed
en beoordelen we voor Nederland en met het EMA voor
heel Europa.’ (RIVM)
Moderna
Werd uitgebreid beoordeeld door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) van het EMA dat een
voorwaardelijke marketing toestond. Het onderzoek loopt
nog door tijdens de vaccinatiecampagne.
- Geschikt voor 18+. Toediening: 2 prikken met tussenpauze van 28 dagen. Maximale bescherming vanaf 14
dagen na de tweede prik.
- Werking: ‘Voorkomt ziekte door SARS-CoV-2 door middel van mRNA . Dat kan niet bij het DNA komen en
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dus nooit iets veranderen aan uw genen. Het lichaam
breekt het vaccin na de inenting af.’
- Werkzaamheid: ‘Beschermt 94 op 100 mensen tegen
Covid-19. Werkt ook bij 65-plussers en mensen met
onderliggende aandoeningen. Werkt net zo goed tegen
gemuteerde varianten van het virus. De geschiktheid
voor zwangere vrouwen en kinderen moet nog verder
onderzocht worden.’
- Transmissie: ‘Of het vaccin ook de overdracht van het
virus inperkt moet nog verder worden onderzocht.’
- Duur: Hoe lang het moderna-vaccin beschermt is nog
niet bekend, maar wordt verder onderzocht.
- Ingrediënten: mRNA, water, suiker
- Bijwerkingen: ‘Deze zijn mild en verdwijnen na enkele
dagen. Het kan zijn dat er bijwerkingen optreden die
ernstiger zijn, maar de kans hierop is heel klein.
Pijn en zwelling op de prikplek, vermoeidheid, koude rillingen, koorts, opgezette klieren, hoofdpijn, gewrichtsen spierpijn, misselijkheid en braken.’
- Ingrediënten: mRNA; vetten (SM-102, ALC-0159,
DSPC, cholesterol), zouten (tromethamine, natriumacetaat), azijnzuur en suiker.
* Astra-Zeneca
Op 29 januari gaf het geneesmiddelen comité van het
EMA een voorwaardelijk positief advies voor dit derde
vaccin.
- Geschikt voor 18+. Voor 55- plussers is het vaccin nog
niet genoeg getest, maar het wordt wel veilig bevonden
en men verwacht dat het hen beschermt.
Geschiktheid voor risicogroepen, zwangeren moet nog
verder onderzocht worden. Er zijn geen aanwijzingen
voor een negatief effect op borstvoeding.
- Toediening: 2 prikken met 12 weken ertussen.
- Werking: ‘Astra-Zeneca is een vectorvaccin bestaand
uit een onschuldig verkoudheidsvirus (adenovirus) waar
een klein stukje van de genetische code van het spikeeiwit van het SARS-CoV-2 virus wordt toegevoegd. Het
adenovirus (de vector) zal het spike-eiwit dan zo aanpassen dat het zich niet meer kan vermenigvuldigen en
niet meer ziek kan maken.
Het zal het afweersysteem wel stimuleren om afweercellen tegen het spike-eiwit van het coronavirus aan te
maken. Bij een eerstvolgend contact met het coronavirus herkent het immuunsysteem dat eiwit en zal het met
antistoffen afweren.’
- Werkzaamheid: ‘Beschermt 60 op honderd mensen’
- Transmissie: Of dit vaccin ook de overdracht van het
virus vertraagt; moet nog verder onderzocht worden.
- Duur: Hoe lang Astra-Zeneca beschermt, moet nog uit
verder onderzoek blijken.
- Ingrediënten:
- Medische ingrediënt: adenovirus vector met stukje
spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus.
- Niet-medische ingrediënten: water, suiker, ethanol
(alocohol als oplosmiddel), eiwitten (L-histidine, Lhistidine hydrochloride monohydraat).
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- Zouten: keukenzout, magnesiumchloride hexahydraat. Bewaarmiddelen van de eiwitten (antioxidanten: EDTH en polysorbaat 80.
- Bijwerkingen: ‘Milde en tijdelijke reacties op het vaccin
zijn bij 1 op 10 mensen: pijn, roodheid en zwelling op de
prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, koude rillingen. Ook bij 1/10 komen allergische
verschijnselen voor: gezwollen lippen, netelroos, opgezette lymfeklieren, misselijkheid en overgeven, koorts,
overgeven en diarree. 1/100 krijgt last van slaperigheid,
duizeligheid, gebrek aan eetlust, vergrote lymfeklieren,
veel zweten, jeuk en huiduitslag.
Allergische reacties en anafylaxie moeten meteen
behandeld worden. Een tweede prik wordt dan afgeraden.’
Meldingen van bijwerkingen
Het LAREB registreert alle meldingen van bijwerkingen
in Nederland en brengt daar wekelijks verslag van uit. 0,1
tot 1% van de gevaccineerden meldt bijwerkingen. Tot
nu toe ziet LAREB geen oorzakelijk verband tussen de
vaccins en overlijdens. Onderliggende condities worden
als oorzaak aangewezen. Dit is een merkwaardige tegenstelling met alle doden die aan de ziekte zelf stierven
en als ‘coronadoden’ in de statistieken kwamen!

173 meldingen van covidbesmettingen na vaccinatie
kwamen uit de verzorgingstehuizen. In een woonzorgcentrum met 98% vaccinatiegraad werden toch nog 12
besmettingen voor.
Van de vaccinaties van Pfyzer/Biontech werden 0,6%
bijwerkingen gemeld, bij Moderna 1,2% en bij AstraZeneca 2,9%. De meldingen van Moderna gingen bij
50% over gewrichtspijn, rillingen en misselijkheid, 20%
over gezwollen lymfeklieren en 1/7 over koorts.
(Zie verder wekelijkse meldingen van het FAGG op www.
fagg.be.)
In het Verenigd Koninkrijk werden tot nu toe 4 bijwerkingen op 1.000 inentingen gemeld. Uit vorige epidemies
is bekend dat maar 1% van de werkelijk voorgevallen
bijwerkingen worden aangegeven. Het werkelijke aantal
bijwerkingen zou dan 30 tot 40% van het totaal aantal
vaccinaties zijn. 24.207 bijwerkingen hadden betrekking
op het Pfyzervaccin en 20.428 op Moderna. Van Pfyzer
waren de meeste bijwerkingen algemene reacties, daarna kwamen veel kwamen klachten voor over maag- en
darmen, hart, infecties, ogen en oren en het afweersysteem. (Prikje, februari 2021).

‘Op 16 februari, na 650.000 vaccinaties met BionTech/
pfizer waren er 3.945 meldingen van bevestigde bijwerkingen en 18.241 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. De meeste gemelde klachten zijn reacties op de
prikplek. Bij de meeste mensen gaan de klachten na een
paar dagen over. Bij 26 meldingen zijn er klachten gezien
die passen bij heftige allergische reacties zoals huiduitslag en zwelling rond de ogen. Al die mensen werden
snel en adequaat behandeld en zijn hersteld.
Tot op heden zijn 35 meldingen van overlijdens na
vaccinatie met dit vaccin voorgekomen. 31 daarvan waren ouder dan 80 en 4 waren tussen 65 en 79. De onderliggende gezondheidsproblemen zijn de meest voor de
hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een deel
was de doodsoorzaak onbekend. Dat wil niet zeggen dat
het overlijden door het vaccin veroorzaakt werd. Om een
beter inzicht te krijgen heeft LAREB meer informatie opgevraagd bij de melders. Daarna worden de meldingen
nader bekeken en samen met alle meldingen van Europa
door het bewakingscomité van EMA verder beoordeeld.’
(www.lareb.nl)
In België heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) sinds het
begin van de vaccinaties 883 meldingen van bijwerkingen gekregen, waarvan 182 ernstige en 34 overlijdens.
Deze vaststellingen liggen volgens het agentschap in lijn
van de verwachtingen. Hoewel de overlijdens kort na de
vaccinaties voorkomen, ontkent het FAGG net als het
LAREB elk oorzakelijk verband.
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