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Het behoud van belangrijke
keuzemogelijkheden is actueler dan ooit 

Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

De coronacrisis houdt ons hier in Brussel ook bezig. Aan het begin van het
jaar hadden we de parlementsleden aangeschreven die in aanmerking
kwamen voor het negende mandaat bij het Europees Parlement en hadden
we enkele bemoedigende antwoorden ontvangen; er werden reeds de eerste
interviews toegezegd – toen plots het sociaal leven in Brussel, zoals
nagenoeg overal in Europa, werd lamgelegd.

Bovenop grote sociale problemen en de klimaatverandering komt nu ook de
hoogsteigen bedreiging voor elk van ons, die zich geconfronteerd ziet met een
virus dat recent werd overgedragen van dier op mens, wat begrijpelijk angst
en onzekerheid met zich meebrengt. Ook al draagt iedereen bij tot de
vertraging van het besmettingsproces en de daarmee verband houdende
groepsimmuniteit van de bevolking, om tijd te winnen, een vaccin te
ontwikkelen en het gezondheidssysteem niet te overbelasten, blijft er, toch,
een bezorgdheid over hoe het leven zal verdergaan na deze crisis. Er is een
duidelijke en nauwelijks voorstelbare behoefte aan actie en niet alleen in
termen van economisch en sociaal leven .

Een toekomstgerichte aanpak
Velen zijn zich ook bewust van het feit dat alle Staten – niet enkel China –
over elektronische instrumenten voor totale bewaking beschikken, en daarvan
gebruik maken, wanneer dit nodig blijkt. De mede-ontwikkelaar van deze
technologie in de VS, professor Joseph Weizenbaum van het MIT, heeft in
een interview dat werd gegeven in het jaar van Orwell, 1984, als volgt
geantwoord op de vraag of wij afstevenen op een totale bewakingsstaat:
Natuurlijk, aangezien wij systematisch in die richting aan het werken zijn.
Maar of die Staat er nu uiteindelijk zal komen, zal veeleer een gevolg zijn van
het feit dat de mens zijn eigen vrijheid niet meer verdedigt, dan de schuld van
de computer. Weizenbaum gaf dan de regimes van Stalin en Hitler als
voorbeelden van hoe totale bewaking ook mogelijk is zonder computer en
wees erop dat een gezonde toekomst voor de mensheid in grote mate afhangt
van de ontwikkeling van moraliteit en empathie voor elkaar. Het is, daarom,
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van de ontwikkeling van moraliteit en empathie voor elkaar. Het is, daarom,
bemoedigend te zien hoeveel positieve activiteiten en zorginitiatieven de
coronacrisis teweegbrengt, en dit ondanks, alle angst en bezorgdheid die
opduikt en blijft opduiken.

Onze ELIANT campagne voor een gezonde groei in de digitale mediawereld,
die onverdroten verdergaat, is, inderdaad, enkel gericht op deze doelstelling
van beslissend belang: wij willen ertoe bijdragen dat een maximum aantal
personen volwassen wordt dat ertoe in staat moet zijn om autonoom,
empathisch en beredeneerd te denken!

Suggesties om het immuunsysteem te versterken
Uit de benadering van de integratieve geneeskunde – zoals, bijvoorbeeld,
deze van de antroposofische geneeskunde – komen, naast de bekende
adviezen ter voorkoming van de besmetting, verdere inzichten naar voren die
de gezondheid en immunisatie stimuleren, dankzij dewelke wij de ziekte
kunnen voorkomen en het verloop ervan gunstig kunnen begeleiden.
Bijzonder relevant, in dit opzicht, is het om nauwgezet het verloop van de
lichaamstemperatuur op te volgen. Koorts is, inderdaad, een krachtig
natuurlijk wapen waarover het lichaam beschikt om zich te kunnen verweren
tegen virussen en bacteriën. Daarom wensen wij te verwijzen naar de
webpagina warmuptofever.org van de kinderarts, Prof. Dr. David Martin,
waaruit u substantiële informatie kunt halen. In het domein van de integratieve
geneeskunde bestaan, daartoe, geneesmiddelen met procesgerichte effecten,
die, bijvoorbeeld, afkomstig zijn van de homeopathische en antroposofische
productie, en, op een fysiologische wijze, ondersteuning kunnen bieden voor
een gezonde werking van de longen en luchtwegen. ELIANT wenst zich, ook
in de toekomst, onvermoeibaar te blijven inzetten voor het behoud van
dergelijke keuzemogelijkheden in het gezondheidssysteem.

Op het vlak van de levensstijl zijn voldoende uren slaap, een gezonde
voeding en regelmatige fysieke activiteit in de open lucht van belang.

Op geestelijk vlak stimuleren goede gedachten en motivaties die gericht zijn
op het essentiële en die ons doen gewaarworden dat wij niet alleen lichaam
zijn, maar ook een onverwoestbare spirituele identiteit hebben die ontvankelijk
is voor de gedachte, de immuniteit. Op emotioneel vlak kunnen positieve
gewaarwordingen helpen. Deze kunnen worden opgewekt en versterkt door
gebed en meditatie – bijv. via de woorden die toentertijd werden geformuleerd
door Rudolf Steiner voor de meditatieve ondersteuning van een gezond
ademhalingsproces:

In die zin bedanken wij uw hartelijk en wensen wij u een goede gezondheid
toe

Gods beschermende zegenende straal
Vervul mijn groeiende ziel
Dat ze kan opnemen
Alom versterkende krachten.
Ze wil zichzelf de gelofte geven
De macht van de liefde in zichzelf
Vol leven op te wekken
En zo Gods kracht te zien
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Op haar levenspad
En te werken in de geest van God
Met alles wat ze heeft

Voor het ELIANT-team
Michaela Glöckler

Wij bedanken u ten zeerste om ons tijdens deze moeilijke periode te steunen
met uw ondersteuning.

Ons privacy statement: wij werken zonder winstoogmerk en zijn blij u onze nieuwsbrief toe te zenden.
Enkel daarvoor gebruiken wij uw gegevens. U kunt op elk moment verlangen dat persoonsgebonden
gegevens gecorrigeerd, uitgewist of geblokkeerd worden. Verdere informatie vindt u hier: 
www.eliant.eu/en/privacy-policy/
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