ETIENNE VAN RATTINGEN

Wie is hier de complotdenker eigenlijk?
Om heel eerlijk te zijn vind ik een online seminar over complotdenkers een heel
goed idee. Ikzelf heb ook veelvuldig te maken met complotdenkers.
Ik zie ze overal opduiken en het begint eigenlijk absurde proporties aan te nemen. Ik maak me oprecht zorgen over de algemene veiligheid en geestelijke gezondheid van de bevolking.
Ik word met enige regelmaat benaderd door complotdenkers. “Anderhalve meter afstand houden” of “vergeet je mondkapje niet op te zetten”.
Hoewel het bestaan van het COVID-19 virus nog niet is aangetoond zijn die complotdenkers er oprecht van overtuigd dat er een levensgevaarlijk virus is. Dat
een zogenaamd ‘anti-virus’ door het lichaam zelf wordt aangemaakt als ‘schoonmaakmiddel’ om kwalijke stoffen weg te werken wordt door die complotdenkers
steevast weggewuifd als onzin.
Als ik word aangesproken door zo’n complotdenker weet ik niet goed hoe het beste te reageren. Het wereldbeeld van zo’n complotdenker wijkt zo sterk af van dat
van een normaal denkend mens, dat het weliswaar schier onmogelijk lijkt om op
basis van de vele beschikbare informatie tot een goed gesprek te komen.
Het meest verontrustende is nog wel dat het complotdenken zich niet alleen beperkt tot Covid-19, maar ook andere zaken zoals duidelijke misstanden in de politiek, gezondheidszorg, bejaardenzorg, onderwijs, geschiedenis, wetenschap, financiën, bank- en verzekeringswezen, filmindustrie, muziekindustrie, voedingsindustrie, enz.
Maar ook misvattingen over milieu en opwarming van de aarde en het gebruik van
zogenaamde milieuvriendelijke technische toepassingen.
Dus ik wil best leren hoe ik die complotdenkers het beste kan benaderen. Ik wil
ze graag positief benaderen en helpen, maar die complotdenkers maken het de normale mensen wel moeilijk. Waar tot voor kort nog werd gesproken over abnormaal
of absurd wordt nu gesproken over nieuw-normaal.
Ik ben zeer bezorgd, echt! Waar gaat het naar toe met al die complotdenkers ...

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

