40 Vragen

Deze kunnen best al extra vraag dienen op straat.

Vragen om weer met elkaar te kunnen spreken
Deel 1 “Pre-corona”
1) Stel dat er iets gebeurt, eender wat, bvb er ligt een voorwerp op
de rijbaan....
Hoeveel % van de mensen heeft de moed en de energie om daar
onmiddellijk iets aan te doen volgens jou? Hoor jij daar bij? Heb jij
daar respect voor?
2)
“Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.” Oude wijsheid of
niet?
3)
Kinderen moeten toch altijd beschermd worden, niet? Kinderen
vaccineren om ouderen te beschermen, klopt dat?
4)
Zijn klokkenluiders volgens jou mensen die de aandacht op zich
trekken en zelf problemen hebben, of geven zij mogelijks een
belangrijk signaal?
5)
Vertrouwen is belangrijk. Zonder kunnen wij niet leven, toch? Is
blind vertrouwen een goed idee, een optie? Vertrouw jij bvb een
verkoper, een bank, een ondernemer enz. blindelings? Vraag jij soms
een 2e advies? Bekijk jij soms reviews? Informeer jij soms naar
ervaring van andere mensen?...
6)
Heb je al ooit dingen gedaan tegen je intuïtie in? En hoe voelde
dat achteraf?
7)
Wat doet angst met je immuniteit?
8)
Wat doet angst met je denkvermogen?
9)
Als jij je informeert, doe je dan de moeite om de bronnen zelf te
checken ?

Deel 2 Rond corona-crisis
10) Hoe goed denk je dat je geïnformeerd bent over corona? (van
1 tot 10)
11) In De Standaard stond een artikel met als titel:
“ Dat er iets niet klopt in deze crisis is het enige waar wij het
over eens zijn”, wat denk u hiervan?
12)
Wat vind je van het volgend fenomeen? Overheden (en grote
bedrijven ?) betalen factcheckers wat maakt dat de meeste burgers
de bronnen niet meer rechtstreeks lezen, tenzij door een bepaalde
bril.
13)
Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat als we iedereen
gevaccineerd hadden, dat het dan al lang voorbij was… en dat het
dus de schuld is van de niet gevaccineerden is dat dat virus niet
uitgeroeid is. Vraagje: Heb jij ook gelezen / gehoord dat ook
huisdieren en wilde dieren met dat virus (en varianten) rondlopen?
Moeten we die ook allemaal zien te vaccineren?
14)
Klopt het dat wij via mainstream media vernomen hebben dat
-er een wereldwijde pandemie was, een nieuw virus dat
zeer dodelijk is
-niemand is er immuun voor (ja, ook jonge mensen
kunnen en aan sterven)
-er geen enkel medicatie zou helpen
-asymptomatische mensen zijn verspreiders van het virus
-er lock downs, mondmaskers en veel andere maatregelen
nodig zijn om dit virus onder controle te krijgen, of het zou nog veel
rampzaliger worden
-de maatregelen nodig zijn en ze werken ook
-De enige oplossing : iedereen moet gevaccineerd worden. De
vaccins werken en zijn veilig.

-Dat vaccins de weg naar de vrijheid zijn, en 70% vaccinatie
voor groepsimmuniteit zou zorgen.
Zoals onze premier zei: “We moeten wel, er is geen keuze.”
(Heb jij de moed om eens te kijken hoe corona-vrij de landen zijn waar
meer dan 90% gevaccineerd is? Israël, Gibraltar , Verenigde Arabisch
Emiraten... En hoe “rampzalig” het is in een land als Zweden waar ze
geen lock downs hebben gehouden enz.)
14)
Deze vraag gaat over de ernst van het virus. (zie
https://www.coronaenquete-form.com/ ) De vraag stellen neemt
absoluut niet weg dat wij niet willen dat er iemand ziek wordt of sterft,
daarover gaat het niet.
Wij zitten al bijna 2 jaar met een virus dat zowat heel de maatschappij
in zijn greep houdt. We weten allemaal dat het geen klein griepje is en
mensen er aan kunnen sterven. Weet jij misschien hoe dodelijk dat
virus is, (of beter gezegd, was, want het neemt in ernst af, dat hebt u
wel gehoord waarschijnlijk) zou je durven raden? Hoe dodelijk, voor
vaccinatie dus. Over alle leeftijden heen, doorsnee bevolking, op 100
besmette mensen, hoeveel zouden er van sterven? En hoe zou dat
zijn voor alle min-70-jarigen samen?
15)
Volgend vraagje moet ik introduceren: Die dodelijkheid is vele malen
bestudeerd, en de WHO er een metastudie bekend gemaakt; half
oktober 2020; maar dat weet bijna niemand. De meeste Vlamingen
schatten de IFR tussen de 5 en de 35%. Ook dokters weten het
meestal niet. het is trouwens een paar maand later nog gecorrigeerd.
Mijn vraag: “Vind je het eerder normaal of jammer dat wij dat niet
weten?”
16)
Hebt u een idee hoe lang het normaal duurt om een vaccin te
ontwikkelen? Om het te testen op langere termijn effect en
bijwerkingen… En wanneer het op de markt mag, duurt het nog jaren
voor met ook toelating krijgt om ook zwangere vrouwen te vaccineren.
17)
Er werd op ratten getest hoeveel effect had als ze onder stress
een luchtweginfectie toegediend kregen. Wat bleek: onder stress

is dat 40% dodelijker . De angstsfeer waar de meeste mensen in
leven, is dat ook een gelijkaardige situatie? (gemiddelde vlaming
schat dodelijkheid coronavirus tussen de 5 en de 35%...)
18)
Moesten artsen middelen vinden om corona-patiënten te
behandelen, zouden wij dat dan via de media moeten vernemen?
En zouden best alle artsen daarvan op de hoogte worden
gehouden?
19)
Zijn de mensen die zorg werken en die geen vaccin willen
riskeren, egoïsten? Misschien is het eerder intuïtief. Mogelijks
hebben ze stevige argumenten om dit niet te vertrouwen? Eens
gaan horen misschien?
20)
Krantenkop RTL:
Ongevaccineerde corona-patiënten
behandelen: 'Soms voel je irritatie', en verder in artikel:
Maar eerlijk is eerlijk, soms schiet het door zijn hoofd: op deze plek had
iemand anders kunnen liggen. "Maar dat is een foute gedachte en dat hoor ik
niet te denken, want dat denk ik ook niet bij mensen die met alcohol te hard
hebben gereden en in het ziekenhuis belanden. Of bij rokers met
longkanker... We doen allemaal dingen die niet gezond zijn en waarvan we
weten dat het beter is om het niet te doen.." Uw mening?

21)
Kinderen zitten soms weken in quarantaine, wat doet dat met
hun geest en immuniteit? (na risico-contacten...)
22)
Kan jij blikvernauwing van onze experten 100% uitsluiten?
23)
Kan jij belangenvermenging van experten aan het bewind 100%
uitsluiten?
24)
Vindt u dat een wetenschapper of arts die zich realiseert dat iets
niet klopt, het recht of zelfs de plicht heeft om dat te melden?
25)
Kan u begrip opbrengen voor de artsen en wetenschappers die
in deze omstandigheden niet de moed hebben om hun kritische
mening/visie te uiten? En wat zou u doen? En hebt u respect voor
hen die dat wel doen? (Artsen riskeren schorsing bvb)
26)
Heb jij een idee wat cognitieve dissonantie is? Heb jij dat al eens

ervaren of zien gebeuren in je leven?
27)
Vind je het OK dat een regering mensen tegen elkaar opzet? En
verklikken aanmoedigt?
28)
Heb jij van de overheid al ooit een balans gezien over schade
van het virus / schade van de maatregelen?
29)
Waarom zijn er geen psychologen, pedagogen, economen enz;
betrokken in dit beleid? Lijkt dit ok voor u.
30)
Heb jij door dat heel wat artsen en wetenschappers helemaal
niet akkoord zijn met de maatregelen omdat ze vinden dat die veel te
veel schade geven? En dat zij voor een groot deel worden
gecensureerd? Hun stemmen komen maar zeer weinig in de
mainstream media, vaak om belachelijk te worden gemaakt.
Langzamerhand verbetert dat een beetje.
31)
Heb jij enig idee wat er in het buitenland gebeurt? Hoe is de
sfeer bvb in Oostenrijk? Ontslag voor niet gevaccineerden,...
Grondige discriminatie met boetes. Er zijn daar al maanden protesten
van gigantische omvang.
Al iets van gehoord, gezien?
32)
Ken jij iemand die ooit deelnam aan een medisch experiment?
En heb je een idee wat daar normaal de wettelijke voorwaarden voor
zijn?
33)
Hoe herken jij het verschil tussen: informatie / reclame /
propaganda?
34)
Een prof. Geschiedenis noemt dit corna-beleid regelrechte
propaganda. Zou u haar boekje (van voor corona: “Elementaire
principes van oorlogspropaganda : bruikbaar bij koude, warme of lauwe
oorlogen…”) eens willen lezen?

35)
Heb jij een idee hoeveel % van de mensen uit de zorg goed
geïnformeerd en echt gemotiveerd voor vaccinatie zijn gegaan?
(Hoeveel om hun werk niet te verliezen, hoeveel om vrij te zijn, of...?)
En hoe zit dat met de rest van onze bevolking?

36)
Hoe kan men dit een gezondheidscrisis noemen als men de
mensen uit de zorg die het vaccin niet willen riskeren aan de deur
gaat zetten. En welke sectoren gaan daarna volgen?
37)
Wetenschappers vonden (varianten van) het coronavirus ook in
een aantal ( wilde) dieren. Moeten die dan niet ook gevaccineerd
worden om dat virus uit te roeien?
38)
De regeringen hebben blijkbaar de taak opgenomen om
iedereen aan een regelmatige vaccinatiecampagne te krijgen. Maar
hun opdracht lijkt niet zo eenvoudig want
ze moeten gevaccineerden overtuigen dat de vaccins
niet zo goed werken
en tegelijk moeten ze niet gevaccineerden overtuigen dat de
vaccins werken ( of ze er toe dwingen? ).
en ons allemaal blijven overtuigen dat het echt nodig is.
39)
Wat is volgens jou het gevaarlijkst: gehoorzaamheid of
kritische geest?
40)
Deze vraag is de beste: welke vraag bedenkt u? Wil die zeker
doorgeven als u merkt dat die goed werkt. Bij voorbaat dank!
_______________________________________________________
Quote van
Albert Einstein:
“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.”
Quote van Dietrich Bonhoeffer:
“ Gehoorzaamheid handelt zonder te vragen, vrijheid vraagt
naar betekenis.”

