Geen HPV‐vaccin?
Het gevolg is dat je er niet bij hoort!
Wanneer je als meisje van 12 jaar samen met
je ouders hebt besloten dat je het HPV‐vaccin
niet wilt, dan heb je daarna blijkbaar nog een
weg te gaan.
Onderstaande ervaring van een
homeopathisch arts behoeft geen nadere
uitleg.
Getuigenis uit de praktijk van een
homeopathisch arts:
"Gisteren in mijn praktijk, een goed
geïnformeerde moeder die haar
dochter niet met het HPV‐vaccin wil
laten inenten.
1. Haar dochter was de enige van haar klas die zich niet wilde laten inenten
2. Haar dochter moest zich onderwerpen aan bespottingen van haar klasgenootjes
die haar meetroonden naar de ziekenboeg (maar zich vervolgens NIET onder druk
liet zetten door het zorgpersoneel. Belangrijk detail: dit meisje beschikte over de
weigering van haar moeder + een tegenindicatie van mij persoonlijk, de moeder
hiermee een sterker argument gevend)
3. Haar dochter vertelde over het aantal zieke kinderen nà deze vaccinatie
(overgeven, koorts...), reden waarom men op vrijdag prikt ! Om uitvaldagen wegens
ziekte op school te vermijden."
Te overdenken...
Zo ver zijn we dus al gedaald… wanneer iemand een andere mening heeft, een andere weg
wil bewandelen, zal de massa, die vaak klakkeloos alles accepteert, je wel even de les lezen!
Moeder en dochter hebben zich verder verdiept in dit verhaal en de extra hulp ingeroepen
van een arts maar dat weegt dus duidelijk niet op tegen de algemene opinie van alle andere
meisjes in de klas.
Dit zelfde zien wij ook wanneer een huisarts op de televisie zijn twijfels uitspreekt ten
aanzien van het jaarlijkse heikele punt, de griepvaccinatie.
Als een arts zich op de televisie ronduit, ten overstaan van vele kijkers, uit met de woorden
dat ook hij twijfelt aan de effectiviteit van het vaccin en bovendien belangenverstrengeling
waarneemt, dan grijpt Roel Coutinho van het RIVM meteen zijn kans om namens het RIVM
deze huisarts voor de rechter te slepen met een bodemprocedure.
Hoe bizar zijn deze zaken?
Eén enkele leerling wordt op school bespot, in het klein, maar voor dat meisje is deze
ervaring heel groot.
Een huisarts krijgt meteen een bodemprocedure in de maag gesplitst ten overstaan van de
gehele bevolking.
Hoe krom is dit allemaal?
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Geen belangenverstrengelingen?
Zijn er geen belangenverstrengelingen?
Waarom dan meteen in de hoogste boom geklommen met een rechtszaak als enige middel
om mogelijke macht te tonen?
Dit noemen wij onmacht.
Schreeuwen in het openbaar omdat je het niet kunt winnen van personen die anders
denken, andere informatie hebben; en wellicht zul je moeten toegeven het niet bij het
goede eind te hebben.
Dat is iets wat niet past in het straatje van Roel Coutinho. O nee, al die anders denkende
mensen die het goed voor hebben met hun medemens; die moet je afvlammen en
monddood maken. Leefden we een paar eeuwen eerder dan verdwenen zij zelfs op de
brandstapel!
Heksen, kruidenvrouwtjes, nadenkende mensen die de
schatkist niet aanvulden met hun natuurlijke oplossingen
moesten het veld ruimen voor de grote industrie, de
farmacie.
Tegenwoordig worden zij bespot, beschimpt en het liefst
monddood gemaakt.
Helaas zal dat niet lukken want alle ‘heksen en
kruidenvrouwtjes’ in een modern jasje weten hun weetje
en heiligen de bevindingen van eeuwenlange ervaring,
door voorouders doorgegeven.
Deze kennis is nog niet verloren en het is zaak deze nu
weer grootschalig op te pikken en te verspreiden.
Bloemen en planten om ons heen als waardevolle
aanvulling op dat wat de groentewinkels ons bieden. Is
dat gek?
Nee, groentewinkels zijn door de mens in het leven
geroepen. Het assortiment kan in de keuken gebruikt
worden, aangevuld met zoveel waardevolle gewassen die
wij zomaar voor het plukken hebben.
Anastasia…
Wie regelmatig met ons in contact komt weet al dat we de boeken van Anastasia graag
noemen. Puur als leidraad, als voorbeeld, als bewijs dat vaccins, pillen en poeders niet aan
de bomen groeien.
Anastasia leeft in de Taiga van Rusland en leeft haar leven puur, zuiver en op het gevoel. Zij
weet alles wat van belang is en handhaaft zich door dat wat om haar heen groeit. Zij wordt
niet belemmerd door regels en wetten, door bizarre verplichtingen en zaken waar wij
allemaal mee zijn behept, maar zij begrijpt wat belangrijk is voor de mens en geeft deze
wijsheid ook weer door.
Deze wijsheid kun jij ook lezen. Vladimir Megre heeft zijn ervaringen met Anastasia
verwoord in een aantal boeken, die in vele talen de wereld over gaan. Zo verspreidt de
kennis van Anastasia zich en allen die het geschrevene begrijpen, begrijpen ook dat alles wat
door de farmacie wordt aangeprezen als: ‘Het is goed, voor je eigen bestwil’, juist de
achterdeur uit is. Met andere woorden: juist averechts werkt…
Roel Coutinho inschattende en een beetje kennende zal hij het advies om deze boeken te
lezen absoluut niet opvolgen, of, wanneer hij ze wel leest, deze te verwijzen naar het rijk der
fabelen.
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Of is er sprake van ‘gewetenswroeging’ wanneer de rechtszaak doorgezet wordt?
Van de andere kant, laat maar gebeuren dit hele verhaal. Het RIVM maakt het ons nog
gemakkelijker de feiten op een rijtje te zetten en hun toch al wankele fundamenten zullen
steeds verder wegzakken.
Wie verzint het nu in een laboratorium een ernstige variant van het vogelgriepvirus te
fabriceren?
Welke zieke geesten verzinnen het nu om in een laboratorium een zeer ernstige variant te
ontwikkelen van het vogelgriepvirus? Hoe kronkelen die hersenen?
…Ze zijn er heel trots op, de virologen in Rotterdam. Ze zijn er in geslaagd in het lab,
en onder strenge beschermingscondities, een dodelijk vogelgriepvirus te ontwikkelen
waarmee ze de mens kunnen beschermen tegen een eventuele pandemie van de
vogelgriep. Meer dan alleen een virologische kennisvraag stelt hun onderzoek een
belangrijke maatschappelijke vraag aan de orde, namelijk: hoeveel wetenschappelijke
waarheidsvinding is eigenlijk goed voor ons? Want, zo vrezen sommigen, dreigt hier
niet een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif het gif zelf wordt? De vrees voor
bioterrorisme is zo groot dat het Amerikaanse adviesorgaan voor bioveiligheid
momenteel de mogelijkheid voor publicatie van deze onderzoeksresultaten
beoordeelt…
Aldus geschreven in de Volkskrant door Inge Mutsaers en Henk van Houtum.
‘Onze eigen virologen’ die beweren nergens belangen bij te hebben creëren dit soort
narigheid.
Toevallig hebben zij ook belangen bij de andere kant van het verhaal, namelijk: het
produceren van vaccins.
Ab Osterhaus, onze meest bekende viroloog en onruststoker als het om pandemieën gaat
die niet bestaan maar worden bedacht om angst te zaaien, heeft belangen tot in de WHO, bij
het vervaardigen van vaccins, kortom op alle fronten is zijn naam verbonden met zaken waar
Anastasia van gruwelt.
Maar we zijn zo objectief en zogenaamd belangeloos...
‘Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap’…
Schapen, een land vol schapen, zo zullen zij
denken, zij die blijven vertellen dat vaccins en
andere lichaamsvreemde stoffen ‘goed zijn voor
onze gezondheid’. Schapen lopen gedwee mee in
de grote kudden, vaccins genoeg om te spuiten…
Dat moet het beeld zijn wat zij voor ogen hebben.
Een kind van 1 jaar oud heeft in ons land al 28
vaccins gehad. Bedenk dat we spreken over 1 jaar
oud. Wat hebben we ingespoten gekregen totdat
we onze laatste adem uitblazen?
Dokter Russell Blaylock stelt: ‘Een bombardement
met vaccincocktails kan de ontwikkeling van de
hersenen van je kind beschadigen’.
Er zijn documenten genoeg waarin de ingrediënten van vaccins op een rijtje staan. Iedere
ouder zou gewezen moeten worden op deze informatie in plaats van onheus beïnvloed te
worden wanneer zij overwegen het vaccineren of wel af te blazen of eerst uit te stellen om
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meer informatie te vergaren, meer deskundigen te spreken. Zij krijgen de indruk helemaal
gek te zijn wanneer zij een andere mening hebben. Alsof zij hun kinderen te kort doen.
Maar punt is dat wie zich in ons land en wereldwijd deskundig opstelt, alle anderen met
opgedane kennis meteen als ‘kruidenvrouwtjes en kwakzalvers’ in een hoek wil plaatsen om
zo zelf harder te schreeuwen.
Dan zie je taferelen om via rechtszaken en andere mogelijkheden zijn of haar zin door te
drijven.
Een geweldige ontwikkeling is het feit dat er meer artsen zijn die nu durven te uiten dat zij
het eens zijn met de arts die voor de rechter mag verschijnen.
Kijk, dat heet solidariteit; men denkt na en komt voor zijn of haar mening uit. Minder makke
schapen dan men van overheidswege en andere instellingen uit verwacht!
We mekkeren niet allemaal braaf mee in het gareel!
We zijn zelf verantwoordelijk voor onze gezondheid en dus ook voor de gevolgen van
ingespoten vaccins. Daarom is het ook onze verantwoording om ons te informeren, ons een
eigen mening te kunnen laten vormen.
Niet de overheid in het algemeen, niet Roel Coutinho, niet Ab Osterhaus en vele anderen
dragen de verantwoording voor jouw lichaam en dat van je kinderen.
Dat zijn wij zelf, ieder voor zich!
Want weet dat men niet thuis is als jij klachten krijgt of nog erger. Overlijden na vaccinaties
wordt ook direct weggevaagd, heeft nooit met het vaccin te maken, aldus onze overheid.
Maar wanneer iemand een eigen pad kiest en een lichaam is er heel eenvoudig aan toe om
te overlijden dan ligt het aan de omstandigheden wanneer men niet heeft opgevolgd wat de
grote massa dient te doen.
Dan ligt het opeens wel aan hen die persoon in kwestie hebben bijgestaan. Hoe krom is dit?
Zolang je maar braaf bent en alles aangrijpt wat als ‘normaal’ gepresenteerd wordt dan doe
je het altijd goed en overlijden valt dan onder de noemer; ‘Pech gehad’.
Ja, zo komen zij er altijd!
Althans dat denken zij, want de groep die nu echt inziet dat alles zo scheef is dat de verhalen
zelfs niet meer recht zijn te breien met overdonderende reacties wordt echt steeds
krachtiger!
Het HPV‐vaccin is een waanzinnig goed experiment, aldus Mathilde Boon.
Roel Coutinho sleept uit onmacht een huisarts voor de rechter.
Marina Conijn, eveneens werkzaam bij het RIVM blijft ook prediken dat we vooral moeten
vaccineren.
Ab Osterhaus blijft maar roeren in zijn pannetjes met gevaarlijke stoffen en is
overenthousiast wanneer er mogelijk weer een gelegenheid is allen in de angst te jagen.
Zo houden zij elkaar allemaal gaande, blij en ‘aan het werk’, want besef dat wanneer één van
hen een andere gedachte naar buiten zal brengen, vliegen goedkoper is dan men denkt!
Het is ten slotte hun baan! Een baan waar zij inkomsten uit krijgen. Wie niet doet wat er van
hem of haar, in zijn of haar taak verwacht wordt, vliegt eruit! Dus we zullen hen altijd actief
zien rond hun potten en pannen met giftige ingrediënten. Dat is blijkbaar hun missie!
Het is onze verantwoordelijkheid om wakker te worden, na te denken en ons af te vragen of
wij ons wel willen laten gebruiken!
Wakker zijn is niet ‘slaap kindje slaap’, maar actief de informatie bekijken en doorgeven aan
allen die niet geïnformeerd zijn!
Help je mee?
Bedankt alvast namens hen die nu zeer vertwijfeld zijn en door de bomen het bos niet meer
zien.
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Bedankt alvast namens al die kinderen die vrij blijven van een lading giftige stoffen. Weet dat
een kind zijn contact met de kosmos, met de natuur, met… hoe we het ook maar noemen
direct verliest op het moment dat de eerste vaccinatiespuit is geleegd in een klein lijfje!
Een kleintje huilt op voorhand nog voor de naald het lichaam
heeft geraakt. Dat komt omdat hij of zij voelt dat deze aanval
niet gewenst is maar volwassenen besluiten dat het eventjes
moet omdat het zo goed is voor zijn of haar bestwil!
Hoe zeker weten volwassenen dit?
Wie het eerste boek van Anastasia heeft gelezen en begrepen
zal inzien dat wij mensen er een wonderlijke wereld van maken!
Anneke Bleeker
Bergen NH
8 december 2011
www.verontrustemoeders.nl
www.gezondverstandavonden.nl
Foto’s: Anneke Bleeker (mogen bij tekst geplaatst worden).

Links die allen het bekijken waard zijn!
Hoe maak je een propagandafilm voor het Rijks Vaccinatie Programma?
http://vimeo.com/32532175
Goed gekeurde vaccins in de VS
http://www.verontrustemoeders.nl/excipient‐table‐1%20vaccins.pdf
Ingrediëntenlijst van vaccins in de VS
http://www.verontrustemoeders.nl/excipient‐table‐2%20vaccins.pdf
Wat iedere ouder moet weten: Dit vindt plaats vóór de 6‐jarige leeftijd van je kind
http://www.verontrustemoeders.nl/2011.11.30%20Wat%20iedere%20ouder%20moet%20
weten%20‐%20vaccinaties%20LV.pdf
'Dreigt hier een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif van het vogelgriepvirus het gif zelf
wordt?'
http://www.verontrustemoeders.nl/excipient‐table‐2%20vaccins.pdf
Aanklacht tegen een huisarts met een eigen gedachte… RIVM zet door!
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/aanklacht‐tegen‐huisarts‐rivm‐zet‐door/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nog‐20‐artsen‐achter‐v‐d‐linden‐vs‐rivm/
Volgens Mathilde Boon is het HPV‐vaccin een waanzinnig goed experiment, lees hoe
Antonius hierover schrijft!
http://www.verontrustemoeders.nl/Wie%20bewaakt%20de%20bewakers%20LV.pdf
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