Hoe zelfingenomen zijn zij?... Waarom het wiel opnieuw willen uitvinden?...
Vragen, vragen en nog eens vragen…
Een vraag is nooit gek! Vragen staat vrij! Met vragen stellen
kom je verder!
De wereld is vol vragen, dat begint al bij een klein kind.
Kinderen kunnen de hele dag door vragen stellen. Soms tot
enige ergernis van volwassenen; het kind kan de reactie
krijgen: ’Dat heb ik toch al zo vaak verteld, weet je het nu
nog niet?’
Dergelijke reacties zullen het kind snel laten ‘dicht
klappen’… en het zal het vragen stellen verleren. Het krijgt
toch de ‘kous op de kop’…
Op deze wijze creëren wij, dat we van generatie op
generatie het vragen stellen vermijden, raar vinden en er in
bepaalde situaties lacherig over kunnen doen.
Als je dan tegenwoordig hardop de vraag stelt waarom
kruiden in een hoek geparkeerd worden die als ‘vaag’
bestempeld wordt… Tja, dan schieten velen in de lach en
houd jij je bezig met ‘niet aardse zaken’.
Niet aardse zaken?
Hoe aards is aards?
Wie bepaalt wat ‘in de mode is’ om wel over te spreken?
Hoelang geleden deed de farmacie zijn intrede?
Moeder Aarde en haar bewoners zijn toch al vele eeuwen ouder dan de huidige farmacie?
Chemische medicijnen die aan symptoombestrijding doen, een reactie als een allergie juist
het lichaam insmeren met farmaceutische zalven in plaats van: aanpakken bij de kern, de
oorzaak…
Hebben we dan toch weer een ander middel nodig om de kwalen ongedaan te maken die
door het eerste medicijn opgedaan zijn?
Farmacie staat toch eigenlijk nog maar in de kinderschoenen in het gehele universum?
Mogen zij dan de arrogantie hebben, naar buiten toe te presenteren, dat zij de waarheid in
pacht hebben?
Ooit van samenwerken gehoord?
Samenwerken, wat is dat?
Samen, in harmonie, onbaatzuchtig tot
oplossingen komen zonder direct aan het grote
geld te denken… Is dat mogelijk?
Hoe zelfingenomen kun je zijn wanneer je als
farmacie weet te bewerkstelligen om via allerlei
personen achter diverse bureaus de dingen naar
jouw hand te zetten?
Neem nu het voorbeeld van het kruidenvrouwtje,
bekend onder de naam Saskia Nieboer, te Beijum
in de provincie Groningen.
Onderstaand bericht werd mij aangereikt en

behoeft geen nadere uitleg!
GRONINGEN ‐ De Voedsel en Waren Autoriteit heeft Saskia Nieboer, beter bekend als
het kruidenvrouwtje van Beijum, op de korrel.
Ze verkoopt al jaren kruiden die volgens haar ook een geneeskrachtige werking
hebben. Maar die werking mag ze van de VWA niet langer claimen. Alleen
fabrikanten van geneesmiddelen mogen claimen dat iets geneeskrachtig is. Nieboer is
gesommeerd de etiketten op haar producten aan te passen; het woord
"geneeskrachtig" mag er niet meer op voorkomen.
De Keuringsdienst van Waren kwam langs bij een gerenommeerde kruidenvrouw in
Beijum. Of ze op straffe van een boete van 30.000 euro de etiketten van haar potjes
en flesjes wilde veranderen. Want daar staat op dat ze een geneeskrachtige werking
hebben en dat mag ze niet verkondigen. 5000 jaar onderzoek naar de werking van
kruiden ten spijt, de commercie, de Keuringsdienst van Waren en de farmaceutische
industrie dulden niet dat een integere kruidenvrouw haar waren als geneeskrachtig
aanprijst. Een belachelijke en hypocriete actie.

Dit wil dus zeggen dat kruiden niet als geneeskrachtig bestempeld mogen worden en het gif,
waarvan je niet weet welke sporen het in je lichaam achter laat, wel!
Laten nu vele kruiden van oorsprong al de naam ‘geneeskrachtig’ in de naam verwerkt
hebben, eeuwenlang al.
Planten en bloemen hebben een naam. Dat kan per land verschillend zijn als we het over de
volksnaam hebben.
De Fuchsia, Latijnse naam, noemen we in bepaalde streken van ons land ook wel
‘bellenbloem’… elders noemen ze het ‘elven meisjes’… of ‘klokjesplant’… ongetwijfeld zijn er
zo nog vele benamingen die ik niet ken.
Je begrijpt dat dit verwarring zal scheppen, iemand in een andere streek zal niet begrijpen
welke plant ermee bedoeld wordt.
Gelukkig hebben alle soorten eenzelfde Latijnse naam zodat er wereldwijd geen
spraakverwarring kan ontstaan.
Nemen we de goudsbloem, een ouderwetse bloem
die zeker in het verleden weelderig bloeide in vele
tuinen.
Tegenwoordig is dit soort niet zo ‘hip’ als algemene
zomerbloem maar in de tak van de homeopathie
komt deze zeker voor en wordt dus gekweekt bij
bedrijven die deze producten vervaardigen.
Goudsbloem, oftewel: Calendula officinalis…
spreekt voor zich als het om geneeskrachtig gaat,
want officinalis wil niets anders zeggen dan:
‘Geneeskrachtig’…
Dit is al zolang bekend en dan komen daar een paar
arrogante personen even vertellen dat dit niet onder die noemer mag vallen?
Willen wij wel met hen het wiel opnieuw uitvinden?
Het wiel om ons aan de medicijnen te krijgen en te houden en het banksaldo van de
fabrikanten te laten groeien?

Wie zegt dat kruiden ook niet zomaar ongelimiteerd gebruikt kunnen worden heeft gelijk!
Daar is kennis voor nodig, je kunt niet zomaar een kruid nemen en bedenken het met
zelfmedicatie toe te kunnen passen!
Maar… persoonlijk heb ik altijd nog meer vertrouwen in kruiden die geschonken zijn door
Moeder Aarde dan in Chemo, wat als mosterdgas is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog!
Kennis op alle gebied is van levensbelang… en dan is het zorgelijk als we zien hoe kruiden,
planten en bloemen, die een toegevoegde waarde hebben voor onze gezondheid, worden
weggeveegd als onzin, belachelijk en verkeerd!
De kennis die velen hebben en van ouder op kind doorgegeven dient te worden zal zo ook
snel verminderen als men niet meer luisteren wil naar ‘kruidenvrouwtjes’ zoals die in
Groningen maar ook in andere delen van het land.
Belaagd worden zij met de dreiging van boetes als zij niet het woord ‘geneeskrachtig’ van
hun etiketten af halen.
Wat we krijgen als bijwerkingen van ‘geneesmiddelen’ vegen we weer even onder tafel?
De makers van die diezelfde ‘geneesmiddelen’ bepalen via allerlei instanties dat zij het
alleenrecht hebben deze naam te voeren?
Eeuwenoude wijsheid zou sinds de komst van de farmacie niet meer waardevol zijn?
Zij hebben duidelijk nooit van samenwerken gehoord want technieken die heden ten dage
zijn ontwikkeld kunnen hand in hand gaan met kennis van vroeger. Maar wat men doet is
dat aan de kant schuiven en alleen zichzelf op de voorgrond plaatsen.
Wat we dan krijgen is dat artsen, die breder kijken en inzien dat wat zij geleerd hebben
tijdens hun studie, met recht ‘medicijnen studeren’ genoemd kan worden… Voor elke kwaal
is een medicijn! Wat de oorzaak van de kwaal is maakt niet zo uit, ach… er is toch een
chemische oplossing? Symptoombestrijding!
Die artsen die dit niet ethisch vinden en zo niet willen werken komen in de problemen. Zij
worden gedwongen om te blijven werken zoals zij werken of te kiezen voor de zogenaamde
‘alternatieve kant’…
Met ook weer alle gevolgen van dien want de patiënt kan wel medicijnen vanuit de farmacie
via de verzekering vergoed krijgen maar bij de andere manieren zitten er vaak ‘haken en
ogen’ aan… Hoe eerlijk is dit? Wijsheid van eeuwen zou niet mogen? Wat een belediging aan
het adres van onze voorouders!
Vroeger, eeuwen geleden…
De aarde is ergens ontstaan… Daar zijn ook vele verhalen van bekend die elkaar vaak
tegenspreken, maar dat is niet waar het hier nu om draait!
Ooit…
Het lijkt wel het begin van een sprookje met kaboutertjes… ooit was er…
Dit brengt mij bij de naam: ‘Professor Teruo Higa’…
Deze man, Japanner van geboorte heeft iets ontdekt, na jaren lange speurtocht, om de
natuur, onze leefomgeving, ons zelf, de dieren, kortom alles wat maar enigszins leven in zich
heeft in natuurlijke balans terug te brengen.
Ooit…

Toen de aarde ontstond was vanwege de zwaar giftige atmosfeer de ontwikkeling van
het leven zoals wij dit kennen niet mogelijk. Pas nadat micro‐organismen deze
gifstoffen neutraliseerden en de atmosfeer voldoende zuurstof bevatte, is dit mogelijk
geworden. Ook nu zouden micro‐organismen net als vroeger een ommekeer teweeg
kunnen brengen van de zeer ernstige situatie waarin wij ons bevinden.
Zij hebben onze wereld al eerder van gifstoffen bevrijd en zij zouden dit opnieuw
kunnen doen. Wij moeten alles in het werk stellen om deze minieme wezentjes zo
spoedig mogelijk, overal waar dit nodig is, in te zetten.
Dit staat in het boek geschreven door: Franz – Peter Mau.
EM in de praktijk.
Met Effectieve ‐ Micro ‐ organismen een fantastische plantengroei, een fris huis en
een goede gezondheid.
Wie dit boekje gaat lezen en meer kennis tot zich neemt over EM, zal tot de conclusie komen
dat de arrogantie afstraalt van allen die keihard blijven beweren dat wij alleen gezond
kunnen zijn door de hulp van chemische toevoegingen, vaccins en andere ‘gevaren’ waar ze
ons overvloedig mee proberen te bewerken.
Bewerken door reclame, door angst aan te praten door weer een ziekte het luchtruim in te
gooien met daarbij de woorden dat dit of dat weer heerst… vaccin op vaccin! Angst erin
gepraat!
We gaan compleet bewerkt met chemische stoffen uiteindelijk de grond in. Al eerder heb ik
mij afgevraagd hoe ecologisch wij de grond ingaan? Vol met toevoegingen uit voeding, de E
nummers en andere niet prettige stoffen. Gemanipuleerd voedsel. Formaldehyde,
aluminium en andere bestanddelen in vaccins die niet lichaamsvriendelijk zijn. De
Chemokuren die velen ondergaan, wat werkelijk voort komt uit het mosterdgas uit de
Tweede Wereldoorlog… Allemaal invloeden die meegaan als we aan het eind van ons leven
worden begraven.
Cremeren? Ook een oplossing maar blijft het milieu aspect van toepassing, dan gaat het de
lucht in!
Goede voorzieningen? Feit is dat het ‘ergens’ blijft!
Zo zadelen we onze kinderen en andere nabestaanden dus wel met ons afval op!
Maar… dan is EM de oplossing voor de generatie na ons die wel wil luisteren naar dat wat
Moeder Aarde ons al decennialang probeert te vertellen en uit te leggen.
Want… wanneer onze kinderen eindelijk wakker zijn geworden na het eigenwijze gedrag van
velen heden ten dage en wel technieken als EM zullen toepassen, krijgen zij het voor elkaar
de aarde weer leefbaar te maken, weer vruchtbaar en dan zullen zij rijkelijk kunnen genieten
van alles wat groeit en bloeit en een werkelijke verrijking is voor hun gezondheid.
Zij zullen zich achter de oren krabben en hardop uitspreken dat hun voorouders er toch
maar een enorme rotzooi van hebben gemaakt! Dat zij zich moesten schamen en niet het
goede voorbeeld hadden gegeven! EM zorgt voor levenskracht!
Ook zij zullen dan zeggen… ooit…
Onze kinderen zullen dan ook zeggen… ooit…

Waren er maar kabouters geweest die onze ouders hadden geholpen… Want wat zij voor
ons hebben achtergelaten…
Chemische
rommel
overal
in
de
grond,
landbouwmethodes die meer vernielden dan goeds
voortbrachten, zoals het injecteren van mest waarbij
het biologisch evenwicht compleet verstoord raakte…
Fabrieken die voor een uitstoot zorgden en een
overvloedige productie van veel ellende…
Wat een consumptiemaatschappij was dat, met al het
plastic en de vele producten die de aarde verkeerd
beïnvloed hebben.
Ook zullen zij hardop zeggen dat wij die ‘kabouters’
eigenlijk al hadden… maar het gewoon vertikten om er
naar te luisteren!
Kabouters?
Ja, kleine kabouters, laten wij die EM methode zo maar
even noemen. Hulp om de aarde weer leefbaar en
vruchtbaar te maken.
Wereldwijd zijn er al vele voorbeelden van succes!

Neem nu het keukenafval in de Japanse plaats Kani.
Met behulp van EM – Bokashi had men geweldige resultaten. Het gaat te ver nu uit te leggen
wat deze vorm inhoudt; dat is allemaal namelijk terug te vinden in het hierboven genoemde
boekje en via de links van bedrijven die er mee werken.
In Kani werden de bewoners geconfronteerd met de nieuwbouw van een
vuilverbrandingsinstallatie.
Door een actie is dit voorkomen door de burgers.
Want… een aantal personen hadden gelezen over het succes van professor Higa waarin hij
over het nut van de behandeling van biologisch keukenafval met EM schreef.
Om een lange verhandeling te voorkomen, feiten die een ieder zelf kan lezen, was het eind
van het verhaal dat het keukenafval omgezet was in een hoogwaardige meststof en deze
gebruikt werd voor het stedelijk groen, tuinderijen en particuliere groentetuinen.
Dit is maar een klein voorbeeld van wat EM kan bewerkstelligen.
Eerlijk zal ik opbiechten…
Al maandenlang probeert mijn ‘plantenvriend’ wonend in het zuiden van het land mij al de
weg te wijzen naar producten waar hij zo enthousiast over is.
We zijn beiden nogal gecharmeerd van alles wat groeit en bloeit en hebben onafhankelijk
van elkaar een gezamenlijke passie, namelijk planten, bloemen, kruiden en alles wat daarbij
komt kijken.
Elke keer wanneer René mij ook de weg wees naar deze fantastische producten was er
steeds iets anders dat blijkbaar voorrang had.
Ook onze dagen zijn ‘maar’ 24 uur, dus je kunt niet alles aanpakken! Het liep zoals het liep!

Totdat ik vorige week in gesprek was met een dame wonend in mijn omgeving die over deze
materie begon te vertellen, mij de weg naar het boek wees en ik een anderhalf uur later in
ons dorp in de natuurwinkel zo tegen dit boek aanliep! Op een standaard, recht in mijn
gezichtsveld.
Hoe kun je dit dan nog omzeilen?
Ik ben het boek gaan lezen, heb links gezocht en in een paar dagen tijd kwam ik tot de
ontdekking dat ik iets heel belangrijks had genegeerd.
Dat wist ik al binnen een paar uren, maar nu, na een aantal dagen zoeken en lezen, weet ik
zeker dat als allen hier kennis van nemen, er vele zaken veranderd kunnen worden, het tij
keren kan voor ons milieu, voor onze consumptie, ons lichaam en dat van onze dieren…
Dit product is voor iedereen toe te passen en de passie van professor Higa is nog steeds, dat
hij zijn ontdekking wil verspreiden.
Zijn banksaldo was niet het uitgangspunt en zo blijkt ook hier weer dat mensen met een
passie succesvol worden en wie het banksaldo als uitgangspunt voorop zet zal problemen
ondervinden, zie de farmaceutische industrie… meer, groter, meer gif in ons lichaam, want
anders vallen er ontslagen… gaan er fabrieken dicht!
Professor Higa ontdekte EM na jaren actief op onderzoek uitgeweest te zijn en zijn enige
missie was en is… geen concurrentie, zodat landen onderling niet gaan ‘wedijveren’… het
moet voor iedereen toegankelijk zijn want het is het gebruik maken van feiten die al bekend
zijn bij Moeder Aarde.
Alles wat Moeder Aarde ons schenkt heeft financieel nu eenmaal geen grote waarde. De
waarde die het ons geeft is onschatbaar, maar er is geen patent aan te vragen op dat wat de
aarde ons puur schenkt.
Kijk eens naar een bedrijf in Drenthe, ‘de Heidevlinder’.
Daar werken ze met de Drentse oerbacterie in combinatie met EM en komen tot
verbluffende resultaten van prachtige groentesoorten.
Gewoon puur natuur werken, zonder kunstmest, wat ook is ontstaan na het beëindigen van
de Tweede Wereldoorlog. De fabrikanten moesten toch een nieuwe inkomstenstroom
ontwikkelen om ook hier weer hun banksaldo te laten groeien?
Dat deze kunstmest onze grond juist uitholt… ach, een kniesoor die daarop letten zal!
Of toch?
Willen wij het anders?
Dan heb je NU de kans om op gemakkelijke wijze een andere weg in te slaan…
EM is toe te passen bij alle vormen van tuinieren, in het huishouden, als supplement voor
onszelf; voor onze dieren die ook recht hebben op een goede gezondheid. Het kent vele
toepassingen en biedt ongekende mogelijkheden!
Wat te denken van dierhouderijen?
Zij kunnen de mest op andere wijze laten composteren.
Het grondwater zal zienderogen verbeteren, de balans zal terugkeren, maar dan moeten we
het wel op grote schaal gaan toepassen.
Allen die nu beginnen met meer informatie tot zich te nemen maken een start!
Dan… wanneer zij het gaan toepassen is dat het halve werk!
Verspreiden naar je buren is het hele werk opdat zij het ook weer zullen doorvertellen.

Als ik wil kan ik nog bladen volschrijven over EM, zo enthousiast ben ik geworden, de
afgelopen dagen. Mij lijkt het beter als je zelf gaat lezen en ik weet zeker dat René, mijn
‘plantenvriend’ je er ook graag meer over vertelt!
Als we de natuur weer in balans krijgen en we respect hebben voor alles wat groeit en
bloeit, we onze kinderen normaal antwoord kunnen geven op hun vragen, dan zal de wereld
er heel wat vriendelijker uitzien.
Dan is het toch niet nodig dat er een open brief aan een demissionaire minister president
wordt gezonden over het feit dat we zelfs op het gebied van voedingssupplementen in het
toetsenbord moeten klimmen?
Omdat er op Europees niveau zo nodig bemoeienissen zijn die beletten dat wij wel voor
onszelf kunnen bedenken wat wij willen, wat goed voor ons is…
Zelfs daar bepaalt men de toegestane hoeveelheden en voorschriften omtrent deze
producten.
Zo kreeg ik een brief, gericht aan demissionair minister‐president Balkenende.
Als je die leest dan denk je echt… wat zullen onze kinderen, of hun kinderen later zich
verbazen over hoe wij elkaar en de aarde hebben mishandeld; hoe wij steeds opnieuw het
wiel willen uitvinden!
Er zijn oplossingen genoeg, maar zolang er ziektes worden bedacht, men de angst er goed in
praat en wij niet voor onszelf op durven te komen, dan laten wij het gebeuren…
We laten het gebeuren dat men vanuit Europa beslist wat jij wel en niet tot je mag nemen.
We laten het gebeuren dat de farmacie zoveel macht heeft dat we volgestopt worden met
gif en dat producten die bij de aarde horen als
‘fake’ worden afgeschilderd…
Hoe respectloos naar de aarde met zijn
ontelbare ‘kleine kaboutertjes’ die heel goed
hun werk kunnen verrichten om balans aan te
brengen!!!
Na de afgelopen dagen ben ik benieuwd
hoeveel meer mensen enthousiast zullen
worden over EM.
Hoelang laat jij het nog gebeuren dat je
beïnvloedbaar bent door reclame, kranten,
televisie en andere bronnen die je de goede
waarheid onthouden?
Enne… René… sorry, ik had eerder naar je moeten luisteren, je hebt gelijk, dit is een
fantastische oplossing! Vriendjes?
Het wiel hoeft echt niet meer opnieuw uitgevonden te worden!
Anneke Bleeker
Bergen NH
17 augustus 2010
www.verontrustemoeders.nl
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Diverse links:
Filmpje van het kruidenvrouwtje uit Groningen:
http://www.verontrustemoeders.nl/pagina13.html
Filmpje staat aan de rechterkant van de pagina, onder ‘The story of cosmetics’.
Advies inwinnen over EM kan bij:
René Hanneman
www.emnatuurlijk.nl
info@emnatuurlijk.nl
Lees hier het verhaal van René waarom hij zo enthousiast is over EM:
http://www.verontrustemoeders.nl/EM%20volgens%20Rene.pdf
Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.emvereniging.nl/
Onderstaande link is van Dorje.
Deze man maakt het prachtigste keramiek maar het glazuur bevat niet de gevaarlijk
loodverbindingen maar EM is ook in dit geval ‘de oplossing’… Dus met mooie producten is
het ook een optie hier gebruik van te maken.
http://www.potterydorje.com/
Klik bij onderstaande link ook op Drentse oer bacterie.
http://www.heidevlinder.nl/
http://www.agriton.nl/emroned.html
http://www.frankenfrij.eu/am‐em.html
Als je op het internet gaat speuren kom je bij veel meer links, dit is een goede basis
informatie en het boekje is zeker aan te raden om te lezen.
Franz – Peter Mau
EM in de praktijk
Met Effectieve ‐ Micro ‐ organismen een fantastische plantengroei, een fris huis en een
goede gezondheid
ISBN: 9789062244720
Link: Open brief aan demissionair minister‐president J.P. Balkenende:
http://www.verontrustemoeders.nl/2010‐07‐27%20Brief%20Balkenende%20(3).pdf

