Hieronder kunt u een reactie lezen die wij per e‐mail toegezonden kregen:
Beste Anneke,
Eerst zal ik me even voorstellen, ik ben een verontruste doktersassistente bij een
huisartsenpraktijk in het zuidwesten van het land.
Mijn baas, de huisarts, gelooft met het volste vertrouwen in de 'goede bedoelingen' van de
overheid en de minister. Hij heeft zelfs zichzelf en zijn vrouw en kinderen ingeënt tegen de
varkensgriep.
Ik heb mij volledig gedistantieerd van het vaccin tegen de varkensgriep. Ik help met de
omliggende administratie, maar ik zal het bij niemand injecteren, zelfs de bestelling heb ik
aan mijn baas overgelaten. Mijn baas respecteert dat gelukkig en heeft een andere
assistente aangetrokken om te helpen met de vaccinaties.
Mensen/patiënten die bellen of langskomen en twijfelen over de vaccinatie, vertel ik eerlijk
wat de gevaren zijn en dat het vaccin niet of nauwelijks getest is. Dat ze beter vitamine C en
D kunnen gebruiken om hun immuunsysteem op te krikken. Gelukkig heb ik al een aantal
mensen kunnen overtuigen om het niet te doen. Ook verontruste ouders van kleine
kinderen.
Ik merk dat veel mensen/patiënten onzeker zijn en al bij koorts helemaal in paniek raken. De
overheid en de media creëren enkel onduidelijkheid en angst bij de mensen.
Afgelopen vrijdag kwam je boek bij mij in de bus, en ik heb hem nu al uitgelezen. Eigenlijk elk
moment wat ik overhad pakte ik het boek. Ik vind het erg goed geschreven met goede
achtergronden.
Ik zal dit boek vooral aan mijn vriendin/buurvrouw laten lezen, die net een kindje van 1
maand heeft en die ik vooral hoofdstuk 4 zal aanraden.
Veel dingen waar ik ook mee bezig ben wat betreft immuunsysteem en vaccins vond ik terug
in je boek, dat vond ik wel frappant.
Wij (mijn man en ik) gebruiken al een tijd colloïdaal zilverwater. Ik ben daarmee zelfs
hersteld van een zware bronchitis. De antibiotica die mijn eigen huisarts voorschreef heb ik
in de kast laten staan.
Ik kamp al jaren met migraine en heb sinds twee weken alle medicatie laten staan, het was
even doorbijten, maar nu gaat het eigenlijk wel redelijk. Dus geen paracetamol of andere
pijnstillers en migrainemedicatie (ik gebruikte propranolol en rizatriptan).
Ook merk ik dat door de smaakmaker Ve‐Tsin (E621) migraine opgewekt of versterkt kan
worden. Ik onderkende het al eerder omdat ik eigenlijk niet tegen Chinees of Japans eten
kan. Ik ga nu proberen om zoveel mogelijk producten te vermijden waar deze E621 in zit.
Hartelijk bedankt voor je boek!
Liefs en veel succes met alles wat je doet,
Verontruste doktersassistente
(Naam en woonplaats bij ons bekend)

