Waar is de vuilnisbak? Alles geloven neemt te veel ruimte in beslag!
Waar is de vuilnisbak?
Er is zoveel dat Linéa recta zo de vuilnisbak in kan.
Allerlei verhalen, opsommingen, goede voornemens die men
niet uitvoert, documenten die vervalst zijn, alle leugens
vanuit de Overheid en andere instanties.
Wie echt gaat nadenken komt al snel tot een grote berg afval!
Letterlijk afval!
Wat een rommel om ons heen! Zeker als je door die
negatieve berichtgevingen heen het goede niet meer kunt
aanschouwen.
De herfst die gestaag zijn intrede doet en de bomen omtovert
tot een prachtig kleurenspel.
De paddenstoelen die overal weer zichtbaar zijn, allemaal
natuurwondertjes die zich niets aantrekken van inflatie,
belasting betalen, opgedrongen medicatie en vaccinaties.
Er is zoveel, te veel om op te noemen; je blijft je verbazen.
Daarom is het ook van belang om je zo af en toe eens te
wenden tot dat wat om ons heen gebeurt, want voor je het weet ben je het volgende
seizoen alweer ingerold.
De verhalen blijven hetzelfde, de vragen van anderen ook.
Zo krijgen wij ook enorm veel verhalen te horen en te lezen. Personen die of voor zichzelf of
voor de kinderen oplossingen zoeken. Er zijn veel lichamelijke ongemakken onder de
mensen die vaak met simpele handreikingen verholpen kunnen worden.
Gebruik maken van het zelfgenezend vermogen van ons lichaam!
Ons lichaam zit zeer ingenieus in elkaar. Alles heeft een functie en is letterlijk zo knap
samengesteld dat het ook problemen kan handelen.
Soms echter hebben we een positief ‘schopje’ nodig om net even die verstoring op te lossen
die de blokkade is in het probleem.
Dat positieve ‘schopje’ is de hulp bij een therapeut, een fysiotherapeut, een arts, een
homeopaat of anderen. Er zijn er legio mogelijkheden.
Velen worden in de hoek van de alternatieven geplaatst en allen met een witte jas aan en
die met medicijnen werken, zitten veelal in de reguliere hoek.
Regulier en alternatief, ook iets wat we al vaker benoemd hebben.
Wat is alternatief?
Geneeskunde en kruiden als positieve hulp die
al duizenden jaren geleden is ontstaan?
Is dat nu alternatief? En wat zich ertussen
geworsteld heeft is regulier?
Als je dit op een rijtje zet dan vraag je toch ook
weer waar de vuilnisbak is? Je hebt de neiging
van alles weg te willen gooien.
Want regulier heeft zich er letterlijk tussen
geworsteld en het heft in eigen hand genomen.
Allen mogen nu dansen naar de pijpen van de
farmaceutische industrie. Neem weer het
doordrammen van de nieuwe wet dat per 1
april 2011 de kruiden die niet gecertificeerd zijn
volgens de richtlijnen van die ‘farmaboeren’ als illegaal bestempeld zullen worden.
Je zou dat voorstel toch ook werkelijk in de vuilnisbak willen gooien?

De brutaliteit om geneeskrachtige natuurlijke producten zo te verbannen!!! Boeven, dat zijn
het!
Hebben wij dat in de gaten?
De praktijk is helaas anders, velen weten het niet en willen er niet aan. Wat niet weet wat
niet deert!
Eigen verantwoording nemen!
Wat bij meer personen zou moeten gaan ‘landen’ is het gegeven dat we zelf de
verantwoording moeten nemen. Leg die niet neer bij de Overheid, bij je arts, bij je
buurvrouw van wie velen de mening willen horen, om zo toch maar weer een bevestiging te
krijgen.
Zelf nadenken en handelen!
Ja maar… Ja maar is inderdaad een veelgehoorde kreet. Een excuus is dat, om zo te
verbloemen dat je het anders bedoelt, niet wilt luisteren naar iemand, die misschien wel iets
zegt wat je niet wilt horen.
Dus velen zullen nu ook weer zeggen: ‘Ja maar, eigen verantwoording nemen, lekkere
gedachte, hoe doe je dat?’
Eigen verantwoording heeft alles te maken met je goed laten informeren via de juiste
bronnen. Zelf boeken lezen over diverse onderwerpen kan je helpen meer inzicht te krijgen.
Je gevoel laten spreken is ook iets wat velen maar vaag vinden, maar vergeet niet dat in
vroegere tijden alles op het gevoel ging. Men keek naar de lucht en zag wat voor weer er op
komst was. Men keek naar het gedrag van de dieren, zelfs naar de bloemen ‐ hoe sommige
soorten konden veranderen als er ander weer op komst was. Veel aanwijzingen zijn om ons
heen maar tegenwoordig negeren we die massaal en laten we ons liever van alles wijs
maken via wat er op de televisie verkondigd wordt. ‘Wat je ziet is de waarheid,’ denken
velen.
Dus massaal naar de vaccinatiespuit, naar de winkel voor middelen waar E nummers in
verwerkt zitten en zo ontstaat een waslijst die zo lang is dat je denkt; waar is de vuilnisbak?
Wat is de waarheid?
Wat de waarheid is, is voor eenieder anders. Ieder heeft zijn eigen waarheid.
Dat is ook merkbaar in de verhalen die wij te horen krijgen. Wat geloof je?
Wat is waar, de reguliere‐ of de alternatieve hoek?
Dat hangt af van de persoon die het vak uitoefent. Aan beide zijden zijn namelijk menselijke
trekjes waar te nemen die meer denken aan het eigen gewin dan aan het belang van de
patiënt.
Het vervelende is dat wanneer iemand in de alternatieve hoek niet oprecht handelt, niet
positief mee wil werken aan de gezondheid van iemand dan wordt deze hele beroepsgroep
over één kam geschoren.
Maar wanneer er fouten uit ziekenhuizen naar buiten komen, baby’s die overleden zijn in
een ziekenhuis of andere noodlottige ongelukken dan blijft men toch gemakkelijker naar die
artsen gaan. Dan was het een foutje?
Via verhalen die ons verteld worden is het schrijnend wat er aan beide kanten gebeurd. Dit
alles heeft te maken met het karakter van de persoon die zegt de kennis te bezitten.
Wat is zijn of haar belang?
Het is niet normaal om jaren afhankelijk te zijn van medicijnen, elke dag weer pillen en
poeders slikken, is toch wel een bizarre manier om door het leven te gaan?
Maar is het wel normaal jarenlang bij een homeopaat te lopen?
Dat is toch hetzelfde?
Als het lichaam nu nèt dat zetje krijgt om zelf weer de draad op te pakken dan is het toch
‘van de zotte’ om er van uit te gaan dat je nooit meer zonder middelen kunt? Uit welke hoek
dat dan ook maar mag zijn.

Recentelijk hoorde ik uit wat we dan maar de alternatieve hoek blijven noemen ook een
dergelijk verhaal. Een patiënt kwam bij een therapeut die met prachtige apparatuur het
lichaam weer in balans kon brengen. Maar wat zei deze persoon? De patiënt spoot al jaren,
24 jaar, insuline, dus daar kom je dan zeker niet meer van af!
Beloven dat het wel zo is, is niet de goede instelling. Maar iemand de bevestiging geven dat
dit niet meer veranderen kan is ook verkeerd. Dan ‘stamp’ je die gedachte er bij de persoon
die in een sleur van medicatie zit nog verder in! Hij of zij krijgt dan bevestigd dat het echt
niet anders kan en gaat daar volledig naar handelen.
Dan zorg je als therapeut dat jij de verantwoording hebt en dus ‘de macht’ over iemand
anders. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt systematisch onderdrukt! Mag
niet werken.
Onze cellen hebben een geheugen. Alles is opgeslagen wat er in ons leven is gebeurd aan
ziektes, trauma’s, verkeerde invloeden door medicijnen en voeding, kortom als we daar geen
verandering in brengen dan blijft het zoals het is.
En dan kun je zeggen dat persoon in kwestie tot de dood aan toe niet meer normaal kan
functioneren.
Ja maar…
Daar hoor ik in gedachte alweer vele malen: ‘Ja maar’.
Ja maar, wat je nu zegt, ja maar hoe weet je dat? Ja maar overtuig mij maar.
Ja maar… is een excuus voor: ik wil het niet weten! Is een excuus voor: ik wil geen moeite
doen! Is een excuus voor: mijn leventje is wel veilig zo, veranderingen wil ik niet!
Zo zijn er vele excuses die verborgen worden achter de twee woorden: ‘Ja maar’…
Overtuigen kunnen wij niemand, dat willen wij ook niet. Als we tijdens een lezing vertellen
wat er in vaccins zit, wat deze kunnen aanrichten, dan is de instelling: ‘Je accepteert deze
informatie en gaat verder zelf ook zaken uitdiepen, of je blijft maar doen wat je gewend
bent’.
Zo simpel is het. Wie niets weten wil verder kan ook nooit meer zeggen niet geweten te
hebben dat er wel degelijk meer informatie was. Wie dat niet lezen wil, pech dan maar!
Dus overtuigen willen wij niemand.
De weg wijzen wel.
De weg naar personen met ervaring op het gebied van het in balans brengen van je lichaam.
De weg naar documenten en andere bewijzen.
De weg naar zoveel wegen.
Daarna bepaalt ieder zelf die weg met open vizier te willen bewandelen om te ontdekken
wat er allemaal nog meer is dan de televisie, de kranten en bladen ons vertellen.
Wie alleen maar ‘ja maar’ kan roepen, moet maar op zijn eigen pad blijven. Eigen keuze!
Maar dan niet piepen als er geen veranderingen of verbeteringen optreden. Want wie geen
vooruitgang boekt en niet een ander inzicht wil horen of ervaren kan alleen maar in het
oude patroon blijven!
Ook weer meegemaakt dit laatste.
Komt er via iemand een verhaal in onze mailbox over een dame met heel veel klachten.
Ze heeft zichzelf al ingedeeld op een forum waar ziektes worden besproken die je liever niet
hebt. Toch heeft zij daar haar verhaal verteld terwijl zij de desbetreffende diagnose niet
heeft gekregen.
Ze is eigenlijk ten einde raad door al haar klachten. Door dit gegeven probeerden wij haar
met de kennis die we hebben wat anderen voor deze dame kunnen betekenen haar dit aan
te reiken.
Uiteindelijk koos zij ervoor op het pad te blijven waarop ze al liep! Maar ze was toch ten
einde raad?

Er zijn ook mensen die niet geholpen willen worden. Dan is er een categorie die helemaal
niet uit het ziektebeeld vandaan wil. Wanneer je ‘zielig’ bent krijg je aandacht! Dat dit
negatieve effecten heeft zien zij niet; steeds de klachten en kwalen benoemen is ook
vastigheid!

Hoe worden wij gemanipuleerd?
Hoe krijgen wij van alles voorgeschoteld om toch vooral te denken en zeker te blijven
denken dat ons hele leven eigenlijk bestaat uit preventief onderzoek, preventief vaccineren
en preventieve voorlichting over mogelijk ernstige kwalen.
Je zou op voorhand al ziek worden.
Wat een ernstige vorm van indoctrinatie is, is het misbruik maken van week‐ of
maandbladen, om daar verhalen in te plaatsen van personen met een ziekte waarvoor weer
zo nodig een vaccin of medicijn is bedacht.
Damesbladen zijn bij uitstek geschikt om artikelen in te plaatsen over een ziekte. In de tijd
toen men begon met het promoten van het HPV‐vaccin verschenen er overal verhalen van
dames met de ziekte baarmoederhalskanker. Zo heel stiekem krijg je dit dan onder ogen en
ongetwijfeld gaat er dan bij velen een soort angst sluimeren.
Als er dan een vaccin op de markt verschijnt slaken velen een zucht van verlichting. Maar
wat het vaccin werkelijk zal kunnen aanrichten wordt niet bedacht want de verhalen van de
ziektes beschreven in een damesblad wat eigenlijk
informatief zou moeten zijn blijven hangen.
Zo ook laatst toen er een artikel gewijd was aan tien
items op gynaecologisch gebied en wel nummer tien
als opmerking had dat er om die en die reden het
HPV‐vaccin was opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma.
Wie niet weet dat er wel degelijk een andere kant
aan het verhaal zit, zal al snel deze laatste zinnen
onthouden en als de dochter dan de oproep krijgt is
het alweer heel normaal.
Wat te denken van reclames in dergelijke bladen, als
‘Slecht cholesterol, pro‐actief, cholesterol filter,
cholesterol verlagend, wetenschappelijk
onderzoek…? Een ander wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat margarine en halvarine vaak
maar één molecuul verwijderd zijn van plastic! Lees
het boek ‘De cholesterol leugen van Prof. Dr. Walter
Hartenbach.
Mij stoorde dit gegeven al geruime tijd. Gisteren heb
ik mijn abonnement op een weekblad, na ruim 23
jaar opgezegd! En dat voelde heel plezierig.
De dame die mij te woord stond wilde uiteraard weten wat mijn reden was. Ik heb haar
verteld dat de in dat blad vermelde informatie zeer eenzijdig is en alleen gezien vanuit de
Overheid.
Dat, als we nu DES en Softenon op zouden noemen, ook de redactie van dit blad
onmiddellijk zou zeggen: ‘ja dat mag niet meer gebeuren’.
Dus ik stelde: ‘ik ben benieuwd hoelang het duurt voor jullie zo tegenover het HPV‐vaccin
gaan staan. Daar zit namelijk o.a. Polysorbaat 80 in, een rood E nummer met als bijwerking:
steriel makend! Maar ach, daar wordt overheen gewalst. En wat doet Polysorbaat 80 in de
Vitamine C van de Tuinen? En in de knoflooktabletten van de Tuinen?’
Het zijn misschien te verwaarlozen details in de ogen van velen maar benoem DES en
Softenon en velen steigeren.

Het gesprek met deze telefoniste was niet onaangenaam, ze gaf me zelfs gelijk toen ik had
verteld dat het een zeer eenzijdige aangelegenheid is in dat bewuste blad. Maar welk
damesblad je ook neemt, ze zijn allemaal hetzelfde. Dat wens ik niet meer te sponsoren.
Met grote regelmaat staan er dingen in waarbij je denkt; ‘Gelooft iedereen dit echt?’
Toen ik haar vertelde dat het KWF ook niet verdwijnen kan omdat kanker niet de wereld uit
mag daar er anders banen verloren gaan, ging ze weer mee in mijn gedachte. Kijk er zijn wel
mensen die zien dat het niet klopt als je er zo over spreekt.
Haar vraag was ook of ik de redactie wil bellen want mijn overdenkingen zijn te serieus om
te negeren.
Wel, die redactie heeft al menig artikel van mij gehad en negeert mij volledig maar ik zal niet
nalaten contact met hen op te nemen in de daarvoor bestemde momenten.
Mijn gevoelens bij dat blad? In de vuilnisbak! O nee, bij het oud papier!
Reclames!
Terugkomend op dergelijke bladen maar ook op andere manieren van allerlei prikkels
verspreiden is het ook een zeer groot probleem wat de jeugd eet en drinkt.
Aspartaam is duivels! Niets anders dan dat!
Zo weer het verhaal van een ouderpaar. Een puberdochter had een enorme strip kauwgom
gekocht.
Kauwgom is dat nu erg?
Ja, wel als er stoffen inzitten als sorbitol en aspartaam en andere allesvernietigende
toevoegingen.
Wie op kauwgom kauwt beïnvloedt de snelle opname via het wangslijmvlies van de
verkeerde stoffen. Deze zijn dan ook snel bij de hersenen.
Het verhaal dat ik hoorde was het volgende:
De dochter had op donderdag een enorme strip kauwgom op haar slaapkamer liggen. Een
megaverpakking. Op maandag was dat bijna op. In de tussenliggende dagen was zij
onuitstaanbaar, zeer brutaal, kortom er was geen land mee te bezeilen. Een gedrag waar je
als ouders niet blij mee kunt zijn.
De conclusie was na het lezen wat aspartaam kan aanrichten, dat dit mogelijk invloed heeft
gehad.
Dit verhaal is mij verteld om andere ouders de ogen te openen want het zijn vaak invloeden
waaraan wij niet denken als het gedrag van een kind extreem tegen alle gedragsregels
indruist.
De reclames zijn hier volop debet aan want er zijn te veel producten waar deze stoffen in
verwerkt zijn. Vaak ook nog eens onder een andere naam, dus je raakt als consument de
weg kwijt als je opeens tot een bewustwording komt.
Daarom is er ook dat handige boekje: Wat zit er in uw eten?
Alle gangbare E nummers op een rijtje en in één oogopslag kun je zien hoe gevaarlijk het
desbetreffende nummer is.
Reclames, kranten, bladen en andere verspreidingsbronnen hebben een enorme invloed op
het koop‐ en denkgedrag als we ons alles maar laten aanpraten.
Aangezien ik ‘mijn’ blad al geruime tijd zat was om reden dat zij eenzijdige en alleen volgens
de normen van de Overheid artikelen plaatsen was dat de reden om na ruim 23 jaar te
zeggen, ik kap ermee!
Wie volgt? Als we dat op grote schaal doen dan gaat men misschien echt nadenken!
Het is misdadig om mensen in de angst te jagen want dat is wat er gebeurd met alle
mogelijkheden van je moet dit, want stel dat en je moet zus want stel dat…
Vanaf de wieg tot het graf worden we begeleid door allerlei invloeden die ons ongelofelijk
kunnen beïnvloeden!
Je hebt zelf de keuze of je dat stilzwijgend laat gebeuren met de opmerking; “Ach het valt
wel mee’…

Valt het mee? Is het normaal dat per 1 april van het volgende jaar de kruiden aan banden
gelegd worden?
Kruiden die al van oudsher als tweede naam ‘officinalis’ (geneeskrachtig) kunnen hebben
omdat dit ook bekend is van deze plant?
De farmacie kruipt overal in, grootschalig steken zij hun tentakels in alle zaken waarvan zij
denken op die wijze invloed op ons te kunnen hebben.
De enige manier is dat wij allen ‘met de hakken in het zand gaan staan’…
Ik alleen een blad opzeggen omdat zij niet objectief zijn zet geen zoden aan de dijk. Hooguit
is mijn eigen gevoel nu anders. Zij lijden er niet onder want morgen weer twee nieuwe
abonnees.
Nee, het gaat pas werken als alle dames in het land dat gaan doen. Massaal bellen en
opzeggen!
Dan gaan ze wel eens anders denken!
Vele artikelen kunnen zo in de vuilnisbak, zij zijn alleen maar geschreven in opdracht van hen
die belang hebben bij dat wat als oplossing geboden gaat worden!
De bedoeling is dat wij allen dan die oplossing weer accepteren als ‘normaal’ en zo worden
wij constant bewerkt en voor de gek gehouden.
Wie dat echt gaat doorzien zal het abonnementsgeld ook liever anders besteden.
Er zijn vele boeken en andere informatiebronnen waar je oprechte tips en handleidingen uit
kunt halen. Dus lezen kun je evengoed maar dan beïnvloedt het je gezondheid positief!
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