Alles slaapt, sluimert zacht…
Slapen, sluimeren, lief en klein,
allemaal woorden die horen bij
kleine baby’s.
Een lief kleintje dat in de wieg ligt en
waar je stiekem liedjes bij kunt
bedenken als: ‘Zie de maan schijnt
door de bomen’, of; ‘Stille nacht
heilige nacht’…
Daar speelt de commercie ook
handig op in en de fabrikant van
Pampers heeft zo diverse filmpjes in
verschillende talen.
De Nederlandse versie laat deze decemberliedjes horen en de boodschap is dat, als je een
pak Pampers koopt, je automatisch een andere kwetsbare baby elders op de wereld helpt
beschermen tegen ziektes als o.a. polio. Want ieder pak vertegenwoordigt één vaccin
geschonken aan Unicef.
‘Wat klinkt dit toch genereus,’ zullen velen denken. ‘Wat sociaal, zo helpt de ene ouder een
andere ouder om zo gezamenlijk de kinderen op de aarde te beschermen. Wat hebben we
het toch goed voor met elkaar.’
Eén pak is één vaccin voor een zonniger toekomst.
Deze tekst komt letterlijk voor in één van de filmpjes.
Als jonge ouders wil je natuurlijk dat andere ouders, waar ook ter wereld, ook het goede
krijgen aangeboden, dus je voelt je waarschijnlijk ook nog humaan en prettig bij de gedachte
dat je door dit product te kopen zo een ander kunt bijstaan.
Dat zullen allen zo ervaren die niet de nadere achtergronden kennen van wat vaccins
werkelijk aanrichten.
Het is ongelooflijk hoe via dit soort acties en via artikelen in tijdschriften velen letterlijk zand
in de ogen wordt gestrooid. Als je inderdaad hier niet van op de hoogte bent, zul jij als
volwassene ook lekker slapen en zacht sluimeren en zeer tevreden zijn over dat wat je
positief hebt kunnen bijdragen aan het levensgeluk van anderen.
Als we over polio spreken en eens kijken via het internet naar SV40, en dat in combinatie
brengen met kanker en het poliovaccin eind jaren ‘50 begin jaren ‘60 van de vorige eeuw,
dan kun je zomaar schrikken. Dan kun je ook gaan bedenken of het wel zo slim is om dat pak
Pampers te kopen.
Evenals Unicef te ondersteunen door ansichtkaarten en andere producten aan te schaffen
die zij aanbieden is een vraag die jij jezelf dan stellen moet.
Unicef dringt aan op een hoge graad van vaccineren!
Als je weet wat vaccins echt teweeg brengen…
Als je Freek Hagoort voor de geest haalt, die drie dagen na zijn BMR en DTP vaccinatie is
overleden op 9 maart 2009.
Als je weet dat SV40 heden ten dage nog steeds in hersentumoren voorkomt van mensen
die overlijden aan deze vorm van kanker, zoveel jaren na het vaccineren.
Ondersteun je dan Unicef?
Koop je dan Pampers?

Een ezel stoot zich in het gemeen, niet twee maal aan dezelfde steen!
Dit is een heel bekend gezegde maar daar wij al geruime tijd op allerlei fronten mensen
informeren komt deze zin de laatste dagen steeds vaker in
mijn gedachte.
Niet omdat ik geen respect heb voor de medemens, maar
omdat men steeds in dezelfde valkuilen blijft lopen die op
steeds weer andere manieren verpakt aangeboden worden.
Alert en zeer waakzaam zijn is in de tijd waarin wij nu leven
zeer belangrijk.
Dat hoeft absoluut niet negatief te zijn; het stimuleert de
eigen verantwoording voor alles wat je eet, drinkt, in laat
spuiten en slikt!
Wil je eigenlijk wel iets in laten spuiten? Als je op voorhand al
weet dat je vanuit de Overheid en de fabrikanten geen enkele
tegemoetkoming krijgt als het lichamelijk verkeerd met je
afloopt na vaccinatie.
Zijn we zo masochistisch dat we dit steeds maar laten
gebeuren?
Voor de zekerheid?
Welke zekerheid?
De zekerheid dat je zeker grote of kleine gevolgen zult ondervinden na het inspuiten van die
lichaamsvreemde stoffen?
Als er geen vergoeding tegenover staat en men dan zal antwoorden dat het vrijwillig was, wil
je dan nog wel die spuit met die vloeistof die je lichaam door zal ‘reizen’ en hier en daar
sporen zal achterlaten?
Artsen in de 19e eeuw zeiden al dat zij kankerpatiënten in hun praktijk hadden maar dat deze
ook allen gevaccineerd waren!
Hoe duidelijk willen wij het hebben?
Hebben wij nu een aardbol vol ezels?
Elk aangeboden vaccin maar accepteren?
We zijn mooi een prooi van allen die maar allerlei middeltjes voor ons bedenken voor ziektes
die opgeblazen worden en niet te vergeten de bedachte ziektes.
Het Sissi syndroom!
Ooit van gehoord?
Laatst hoorde ik dit in de wandelgangen.
Je wilt toch niet zomaar geloven dat dit bestaat? Ik ook niet en bedacht dus dit eerst maar
eens uit te zoeken.
Uitzoeken? Gewoon één klik op het internet en je bent er al!
Het is werkelijk niet te bevatten dat dit bedacht kan worden.
Sissi's zijn overactief, optimistisch, zelfbewust en ambitieus. Ze werken hard, doen
veel aan sport en fitness, reizen regelmatig naar verre landen, zien er aantrekkelijk
uit, willen graag een perfecte indruk maken en klagen nooit. Maar dit alles is slechts
een maskerade en een manier om niet te gaan tobben en piekeren.
Innerlijk voelen ze zich leeg, onzeker en onbevredigd. Ze kunnen ook lichamelijke
klachten krijgen, waaronder gebrek aan eetlust, slapeloosheid, buikpijn en hoofdpijn.

Het komt vooral voor bij jonge carrièrevrouwen. De oorzaak is een verstoorde
serotoninebalans, die effectief kan worden behandeld met het middel Seroxat.
GlaxoSmithKline dacht zo weer een gat in de markt gevonden te hebben.
Hoe zout willen we het eten?
Hoelang laten we dit gebeuren?
Hoeveel collectebussen blijven we nog vullen?
Goede doelen steunen werkt ook op onze psyche. Je kunt het toch niet maken om hier niet
aan mee te doen? Arme collectant, die laat je toch niet voor niets aanbellen? Weer iets
goeds gedaan voor onze medemens dus we kunnen weer sluimeren en slapen!
Is dat zo?
Als je weet dat kanker een industrie is en dat om die reden het KWF nooit opgeheven kan
worden. Als dat gebeurt wil dat zeggen dat kanker de wereld uit is! Dat zou mooi zijn, toch?
Maar… wie een ander pad wil bewandelen dan de Chemo en de bestralingen, wordt met de
nek aangekeken. Artsen jagen patiënten nog wat meer in de angst door duidelijk te laten
merken dat men het dan zelf verder maar moet uitzoeken. Wij krijgen het ene verhaal na het
andere uit de praktijk.
Zo sprak ik iemand die vertelde dat haar moeder letterlijk van de arts te horen kreeg dat zij
dood zou gaan als zij geen Chemo wilde accepteren. Als je dat van een arts krijgt
voorgeschoteld op een liefdeloze manier, ook dat nog, waar sta je dan als mens als je niet
weet dat je het van te voren zelf had kunnen uitzoeken?
Zelf uitzoeken? Van te voren?
Zijn er geen andere mogelijkheden?
Is alleen Chemo heilig, dat rechtstreeks afstamt van het mosterdgas uit de Eerste en Tweede
Wereldoorlog?
Volgens een onderzoek onder oncologen in de Verenigde Staten wil 80% van hen zelf nooit
Chemo en zal het zijn of haar familie ook niet aanraden. Maar 75% van die groep zal het wel
aan ons adviseren. Zijn wij anders?
Er zijn inmiddels genoeg artsen die dit ook zien, weten en graag anders willen.
Daarom is het zo belangrijk om informatie tot je te nemen wanneer je er niet mee
geconfronteerd wordt, maar als je nog puur objectief een boek kunt
lezen. Andreas Moritz heeft het boek geschreven met als titel: ‘Kanker is
geen ziekte… maar een overlevingsmechanisme’.
Wanneer velen dit nu gaan lezen en er weer aan anderen over vertellen,
kan er een kentering op gang komen, dan verspreidt de inhoud zich!
Zolang we dat niet doen blijven de meesten in de angst en laten zich door
de farmacie, die ook weer druk uitoefent op de Overheid en artsen,
gedwee volstoppen.
De industrie bepaalt!
Dat de industrie in dit verhaal machtig is weten we, toch? Of denken we
nog steeds dat zij het goede met ons voor hebben?
Pampers die Unicef helpt met een vaccin per verkocht pak. Dat zijn vele
vaccins want wereldwijd worden er ongelofelijk veel pakken Pampers verkocht.
Dus het gevolg is dat er ook net zoveel kinderen een vaccin krijgen waarvan zij niet kunnen
weten, zelf beslissen, of ze dat wel willen. De ouders van die kinderen denken hoogst
waarschijnlijk ook dat zij oprecht geholpen worden.

Net zoals de boeren in Afrika die gesteund door Monsanto het zaad voor hun land kregen,
maar vervolgens helemaal vast zaten aan dat zelfde bedrijf omdat ze geen nieuw zaad
konden winnen voor de volgende oogst.
Er wordt wat af gemanipuleerd. Ook met Roundup, een onkruidverdelgingsmiddel van deze
zelfde keten. Zij hebben gewassen dusdanig gemanipuleerd dat een bepaald soort wel tegen
Roundup kan maar alle andere onkruiden vernietigt.
Wie gemakzuchtig denkt zal ook nu reageren met de woorden dat is toch mooi?
Niets is minder waar. Ook dit is proefondervindelijk vast gesteld. Er zijn technieken om vast
te stellen wat er in je lichaam niet in balans is. Steeds meer hoor je om je heen over allerlei
personen die via hun praktijk van alles kunnen ontstoren wat niet pluis is in je lichaam. Van
vaccins tot andere negatieve zaken. Zo is ook bekend dat velen rondlopen met de resten van
Roundup in hun lichaam.
Hoe komt dit?
Wie er veelvuldig mee heeft gewerkt of er nog steeds mee werkt, heeft het automatisch ook
binnen.
Al doe je nog zo voorzichtig; maar in de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk. Denk aan het
verspreiden via de wind.
Maar we krijgen het ook via ons voedsel. Als we nu maar voldoende gemanipuleerde
voeding tot ons nemen en dan van die mooie gewassen uit alle windstreken vandaan
waarvan je niet weet wat ze met pesticiden hebben uitgevoerd, kun je zomaar een
opeenstapeling van dergelijke giftige stoffen in je lichaam krijgen.
Dat is dan weer waarneembaar als je dit goed laat onderzoeken.
Zo hoorde ik ook van iemand die vertelde dat zij een
opeenstapeling van antibiotica in haar lichaam had.
Terwijl zij geen kuur had genomen. Wat te denken van
dieren die via antibioticakuren op je bord liggen?
Eet voldoende van deze producten en het is niet moeilijk
dit allemaal tot je te nemen.
Dat was bij dame in kwestie gebeurd.
Geschrokken?
Een lichaam kan met de juiste hulp en de eigen wil, want
wie niet mee wil werken zal niet slagen, weer in balans
gebracht worden.
Wat betreft de voeding is het raadzaam zeer alert te zijn
en vooral groente en fruit uit eigen streek te kopen. Alles
wat dichtbij ons groeit hoort bij ons.
Prachtig gekleurde vruchten die er zeer exotisch uitzien
zijn mooi om te zien maar je kunt niet controleren welke
reis zij al hebben afgelegd. Noemen we nog niet eens het
vitamine verlies op, de vitaliteit van het product.
Alles op een rijtje van de wieg tot het graf!
Wanneer we de levensweg van een willekeurig persoon eens doorlopen vanaf de geboorte
tot de dood dan komen we tot een conclusie die velen eigenlijk niet willen weten.
Er gaan geluiden dat men het liefst zwangere vrouwen al vaccineert tegen kinkhoest.
Wanneer de baby is geboren dan moet toch eigenlijk het Hepatitis B vaccin direct al gegeven

worden. Er gaan ook geruchten dat er onderzoek heeft plaatsgevonden om meisjes dan ook
al het HPV‐vaccin te geven.
Dat wetende hebben we al een aardig portie lichaamsvreemde stoffen te pakken. Welkom
op de aarde! Wat te denken van de conditie van de moeder? Wat geeft zij haar kind al mee?
Dan beginnen we het traject te doorlopen van alle vaccins die aangeboden worden.
Vervolgens kun je de pech hebben met veel medicatie te maken te hebben. Zo ook
antibiotica, tot in het ernstigste geval Chemo.
In vogelvlucht even wat opgenoemd. Het is dan niet moeilijk, je een voorstelling te maken
van wat er tijdens een mensenleven allemaal toegediend wordt.
Dan de voeding met alle stoffen die het vermijden meer dan waard zijn. Aspartaam, dat
bezig is ons allen te vergiftigen als we niet alert zijn, want het zit ook in overvloed in
bijvoorbeeld kauwgom verwerkt. Kilo’s worden er dagelijks weg gekauwd, dus velen krijgen
deze stof binnen die verantwoordelijk is voor zeer veel ernstige lichamelijke klachten. Dit is
niet om te negeren!
Onderschat ook niet de hoeveelheid overige producten waarin het verwerkt is.
Gaan we verder: een meisje met aspartaam in het lichaam en dan een HPV‐vaccin, geeft
zichzelf inwendig een bom! Ook om even over na te denken.
Fluor, wat een afvalproduct van aluminium is en verwerkt wordt in de nucleaire
wapenindustrie, een doodskop op de zak heeft… willen wij dat in onze tandpasta? Of als
behandeling bij de tandarts?
Wie daar verder naar gaat kijken zal hier ook anders over nadenken. Kortom, we krijgen als
we alles accepteren zoveel troep binnen dat wij, wanneer wij overlijden, geconserveerd de
grond in gaan. Gemiddeld kunnen graven pas tien jaar later geruimd worden dan vroeger.
Laatst vertelde iemand, toen dit onderwerp tijdens een lezing ter sprake kwam, dat het ook
al heel normaal is om de overledene zijn mobieltje mee te geven!
Hoe ver laten wij het komen?
Wat te denken van de rommel die in een mobieltje zit?
Alles komt in het grondwater, alle medicamenten, alle E nummers, de Chemo en de rest!
Als we dit nu weten, wordt het dan
geen tijd om de balans op te maken?
Blijven we Pampers aanschaffen, die
op zich al het overdenken waard zijn,
maar als zij zover gaan Unicef te
ondersteunen om zo weer een kind te
vaccineren; is dat wat wij willen?
Dáár ligt de basis en het zijn de
industrie en het bedrijfsleven die ook
op die wijze invloed hebben. Pampers,
Farmacie, Unicef, KWF, zo kunnen we
een hele lijst maken, maar je zult
vanzelf wel op gedachten komen.
Want als je eenmaal begint, zal de lijst
zeer lang worden.
Geconserveerd de grond in. Rust zacht, is een veel gebruikte tekst bij rouw‐bloemwerk.
Alles slaapt, sluimert zacht… is voor allen die er verder niets van willen weten.

Je zult maar een volkstuin naast een kerkhof hebben.
Vervolgens een stalletje aan de weg om het te veel aan producten te verkopen, mooie
tomaten, worteltjes, radijsjes!
Biologisch!
Eet smakelijk!
Een ander krijgt de Chemo en de rest weer via deze
groente!
Beginnen we weer bij de kleintjes die worteltjes eten.
Tenminste als men ze zelf kookt en niet een potje ‘kant
en klaar’ met veel te veel geraffineerde suiker koopt!
Er vanuit gaande dat de ouders de groenten vers kopen
en bereiden, dan krijgt de kleine direct al een stevige
‘stoot’ uit de groente gekweekt naast het kerkhof!
Moet ik mij nu niet aanstellen?
Wat te denken van de antibiotica in de kippen? Bij
andere dieren? Waar blijft dat?
In het grondwater dus hetzelfde verhaal en het komt
via het vlees of de eieren in ons lichaam!
Ontwaakt!
Sluimeren en slapen helpt het niet te verbeteren maar
als wijzelf de eerste stap zetten, alert zijn en de
informatie doorgeven, kan het snel veranderen!
Schroom niet te spreken tegen je buurvrouw opdat zij
er weer met haar buurvrouw over kan praten op het schoolplein, in de supermarkt of waar
men elkaar ook maar tegenkomen kan! Zo ontstaat er voortschrijdend inzicht!
Dan kan biologisch echt biologisch zijn!
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Links:
Pampers en vaccins.
http://www.youtube.com/watch?v=‐ygtNYzedlc
http://www.youtube.com/watch?v=HfySoZ3X4kI&feature=related
Het Sissi‐syndroom.
http://www.skepsis.nl/ziektemakers.html
Kanker is geen ziekte...
maar een overlevingsmechanisme
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ISBN: 9789020203059
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789020203059&PC=AB24AD8F
De wereld volgens Monsanto
van dioxine tot gentechgewassen, een multinational die het goed met u voor heeft
Marie‐Monique Robin
ISBN: 9789044513745
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789044513745 &PC=AB24AD8F
Aspartaam links. (Op de site meer informatie).
http://www.verontrustemoeders.nl/Aspartaam%20waarschuwing%20voor%20Piloten.pdf
http://www.verontrustemoeders.nl/Gevaar%20van%20glutaminaten%20en%20aspartaa
m.pdf

