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Seksualiteit wordt meer en meer het koninkrijk van het plezier, terwijl onze reproductie het domein van machines 

wordt. Geslachten mogen hierbij geen rol meer spelen. Althans dat zou men graag bevestigd willen zien in een 

nieuwe absurde, Amerikaanse studie die concludeert dat het omschrijven van borstvoeding als zijnde 'natuurlijk', de 

geslachtsrollen versterkt en daarom ‘onethisch’ is. 

 

Het is voor overheid en medische organisaties, 'ethisch ongepast' om borstvoeding nog te kwalificeren als 

"natuurlijk" omdat de term rigide opvattingen over de rolpatronen opdringt, tenminste dat beweert een 

nieuwe studie van ‘Pediatrics’. "De koppeling natuur met het moederschap kan onbedoeld de biologisch 

deterministische argumenten ondersteunen over de rollen van mannen en vrouwen in het gezin (bijvoorbeeld 

dat vrouwen de voornaamste verzorger zouden moeten zijn)", zegt de studie. 

De studie merkt op dat de Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, de 

Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde, de Wereldgezondheidsorganisatie en diverse 

staatsdepartementen in de afgelopen jaren allemaal, de gezondheid bevorderd hebben door het zogen van 

kinderen via flesvoeding met de term 'natuurlijk' te bestempelen.  

"Het refereren naar de 'natuurlijkheid' bij de bevordering van borstvoeding kan ‘per ongeluk’ een reeks 

waarden onderschrijven over gezinsleven en geslachtsrol, die ethisch ongeschikt zouden zijn, 'aldus de 

studie. Tenzij dergelijke publieke dienstverklaringen de huidige waarden en overtuigingen die aan de basis 

liggen, transparant gemaakt zouden worden en onderschreven, moeten we stoppen met het beschrijven van 

borstvoeding als 'natuurlijk'. 



Maar de auteurs van het onderzoek, Jessica Martucci en Anne Barnhill, hebben duidelijk een alternatieve set 

van 'waarden en overtuigingen' in gedachten, waarover ze zelf niet transparant zijn. Het is onduidelijk of ze 

zich zorgen maken over hoe traditionele vrouwelijke geslachtsrollen de vooruitgang van vrouwen in het 

arbeidsdomein kunnen beperken, of dat dit deel uitmaakt van de discussie over de vraag of conventionele 

opvattingen over moederschap ook gelden voor transgenders, ja dan neen, hen hiervan uitsluiten. 

Of misschien is dit gewoon een zoveelste voorbeeld van hoe de progressieve obsessie met gender en 

seksualiteit op alle gebieden van wetenschappelijk onderzoek is doorgedrongen. Hoe dan ook, Martucci en 

Barnhill maskeren zelf hun agenda, mede door het niet overtuigend secundaire argument dat het beschrijven 

van borstvoeding als "natuurlijk" ook de ‘anti-vaccinatiebeweging voedt of versterkt. 

Wanneer overheden boodschappen verspreiden die borstvoeding loven als "natuurlijk," dan argumenteren 

Martucci en Barnhill, dat dit leidt tot de implicatie dat in massa vervaardigde of geproduceerde producten 

twijfelachtig of gevaarlijk zouden kunnen zijn – en zo zouden dit soort van publieke verklaringen, 

onbedoeld ouders kunnen aanmoedigen om wetenschappelijke vooruitgang elders af te wijzen. "Als doen 

wat 'natuurlijk' is, het 'best' is in het geval van borstvoeding, hoe kunnen we dan verwachten, dat moeders dit 

krachtige en diep overtuigend wereldbeeld negeren, bij het maken van keuzes over vaccinatie?", schrijven 

zij. 

Er wordt zeker een assertieve wereldbeeld verweven in dit artikel, maar we vinden het niet krachtig, noch 

diep overtuigend. Het toont overduidelijk de tweespalt aan tussen de belangen van mens en natuur tegenover 

de NWO-agenda21 en de wetenschap. Beiden hebben duidelijk andere toekomstvisies op het oog. Daar waar 

de natuur de weg van de geleidelijkheid en voortschrijdende vooruitgang bewandeld, raakt de Nieuwe 

Wereld Orde steeds verder van het padje af en verwerpt het de natuur als intelligente visie in de verdere 

ontwikkeling en evolutie van de mens. 

Zoals onze 'ruling class' onze levens regeert, blijkt er meer en meer een ware verachting te bestaan tegenover 

moeder natuur. In plaats van haar te ondersteunen en te volgen in haar holistisch denken en volgens haar 

principes probeert te denken, te verbeteren en op punt te stellen, probeert men net steeds weer deze principes 

te omzeilen, haar te verloochenen en te vervangen door artificiële oplossingen en chemische substanties die 

onze wereld in alle facetten verarmen, disconnecteren, bevuilen en zelfs doden. De intrede van de chemie in 

de laatste eeuw laten steeds meer desastreuze gevolgen zien waarbij stap voor stap alle leven op aarde wordt 

gedecimeerd en de mensheid zichzelf vernietigd. Hier moet een einde aankomen! 

De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens zelve. Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om 

ons te verenigen, kwamen de ‘ruling class’ met het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van 

de aarde, watertekorten, hongersnood, epidemieën en dergelijke makkelijk in dat plaatje passen. Al deze 

gevaren worden veroorzaakt door menselijke ingrepen, technologie en kan alleen door veranderende 

attitudes en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. Het is echter niet de gewone mens die hier in faalt, 

niet het doen maar het denken dat faalt. Het is wel degelijk de maffiose elite die ons deze crapuleuze keuzes 

opdringt!  

Zo ook de natte droom van de Nieuwe Wereld Orde om seksualiteit nog slechts als vertier te promoten en 

onze reproductie over te laten aan machines. Het is een doodlopend straatje. Waarbij de mens tot op het bot 

wordt herleid tot een weerloos individu, geheel ontkoppeld van zijn identiteit, zijn eigen man of vrouw zijn, 

zijn sociale binding, familie, religie/spiritualiteit of etniciteit. Weerloos en machteloos, zonder zekerheden, 

gedragspatronen en mogelijk bewustzijn. Weldra vervangen pure technologie aangestuurd met artificiële 

intelligentie de hele mensheid en wordt de mens helemaal slaaf van zijn eigen perfide gedachten, we zijn 

echt niet goed bezig …  
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