Hoe zit het met uw geweten mevrouw Conyn?
Woensdagavond 22 februari 2012.
In het televisieprogramma ‘Een Vandaag’ behandelt men het onderwerp HPV‐vaccin.
Volgens het RIVM is de opkomst bij de vaccinatierondes te laag.
Drie jaar na dato…
Drie jaar geleden, op donderdag 26 februari waren wij beiden te zien in het programma
Nova mevrouw Conyn.
U uiteraard als voorstander van het HPV‐vaccin, vol overtuiging promootte u deze grootse,
wereldwijde, onsmakelijke stunt.
Belangen binnen de gezondheidsraad te over! Zonder blikken of blozen spreken allen hun lof
uit; ‘het kan geen kwaad en niemand moet zich verder aanstellen’.
Jammer…
Er zijn ook mensen die argwaan kregen; deze werd gevoed door allerlei reclamestunts en de
velen belangen.
Lichaamsvreemde stoffen kunnen volgens u en vele anderen geen kwaad en lacherig wordt
alles onder de tafel geschoven. Wat je niet ziet is er niet en waar je niet op in gaat is geen
issue!
Daar was die lastige ‘meid’ uit Bergen met een tegen verhaal, zij stak van wal, vol overtuiging
gevoed door rapporten en mensen met kennis.
De bijwerkingen werden duidelijk en overlijden na vaccinatie gebeurde ook, maar jullie
schieten daarvan onbedaarlijk in de lach. Wat? Dood door vaccinaties? Wel nee, hoe
verzinnen ze het?
Heel vervelend voor jullie campagne overleed Freek Hagoort ook net in die periode, na zijn
BMR/DTP vaccinatie op bijna 9‐jarige leeftijd, maar met man en macht hebben jullie je best
gedaan dit snel naar de achtergrond te schuiven want ja… dood door vaccins is meteen het
einde van alle vaccins.
Wat heeft zijn immuunsysteem lam gelegd? Waardoor hebben die bacterie‐ en
virusstammen de gelegenheid gekregen zich zo snel te ontwikkelen en zijn hele lijf plat te
leggen? Dat kwam niet door zijn slechte gezondheid! Freek was een gezonde Hollandse
jongen!
De week ervoor was hij nog op wintersportvakantie geweest.
Als was gebleken dat Freek overleden was aan de BMR/DTP vaccinaties, zou dat voor het
HPV‐vaccin ook direct ‘einde verhaal’ zijn geweest... Dit is mijn vermoeden… Ik stel nog
steeds grote vraagtekens bij deze actie!
Het RIVM had niet op een lastige ‘meid’ gerekend; nee, daarom kwamen we begin juli 2010
ook bij elkaar in Utrecht op kosten van de belastingbetaler – dank aan allen die belasting
betalen, het eten was heerlijk!
Maar de overheid vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat burgers deze overheid – of
gerelateerde instituten – niet meer vertrouwen. Eigenlijk was de netelige kwestie meer nog:
hoe kon iemand het idee krijgen via het internet de boel op zijn kop te zetten?
Anderen hierin mee te kunnen slepen?
De hele zaak te verzieken?
De overheid was zeer nieuwsgierig en daarom werden er allerlei personen bijgehaald en
kregen we een geforceerd ‘feestje’ aangeboden in de binnenstad van Utrecht.
Tjonge, jullie moeten met elkaar toch wel heel wat uit de kast halen om alle landgenoten
zand in de ogen te strooien!
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Slaapt u nog wel mevrouw Conyn?
Ik kon hier namelijk na vanavond niet zomaar van gaan slapen.
De uitzending van ‘Een Vandaag’ heb ik in Joure bekeken bij de nieuwe locatiehoudster
aldaar.
Voor we de avond begonnen, de eerste ‘Gezond Verstand Avond’ in een prachtige
natuurwinkel hebben we eerst uiteraard gekeken naar de uitzending, we hadden tijd genoeg
voor wij om 20.00 uur met de lezing begonnen.
Mijn complimenten voor het goede toneelstuk…
Het zat verdraaid goed in elkaar. Mijn complimenten. Echt, ik meen het!
Als je iedereen wilt laten geloven dat spuiten met gif geen kwaad kunnen dan heeft u, door
in te spelen op de emotie met elkaar daar een knap staaltje werk verricht.
Begin met een dame die de pech heeft gehad kanker te krijgen, dikke tranen vooral goed
filmen.
Overigens, ik vind het zeer naar dat dit deze dame moest overkomen, maar ook zeer
ongepast om iemand in een dergelijk situatie voor de camera halen.
Mevrouw Conyn: kanker is geen ziekte! Mijn oprechte advies aan u is, om het boek te lezen
geschreven door Andreas Moritz. De titel is: ‘Kanker is geen ziekte… maar een
overlevingsmechanisme’.
Kanker is de laatste fase waarin wij de kans krijgen onze levensstijl te veranderen, trauma’s
te verwerken, de werkelijke oorzaak op te sporen. Moeten we dat ook weer niet laten
verzieken door de goedbedoelende witgejaste doktoren die Chemo hoog in het vaandel
hebben staan.
Want dat zal oorlog in je lichaam ontketenen.
Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, dat wil ik een andere keer wel nader toelichten.
We komen terug op het HPV‐vaccin.
Een dame in emotionele toestand mag haar oogst aan kaarten, gekregen van allen die met
haar meeleefden, laten zien voor de camera.
Aan het eind van de uitzending mocht zij, nogmaals met dikke tranen vertellen dat zij nu zelf
geen kinderen meer kan krijgen, omdat zij door kanker haar baarmoeder is kwijtgeraakt.
Beste mevrouw Conyn, hoe onsmakelijk is deze hele uitzending?
Misbruik maken van emoties, om zo jonge meisjes de stuipen op het lijf te jagen!
Al eerder werd bekend dat GlaxoSmithKline een uitzending op televisie sponsorde in de
periode toen het HPV‐vaccin vooral gepromoot moest worden.
Een dame met kanker werd voor het voetlicht geplaatst en alles werd gefinancierd door de
fabrikant die het vaccin op de markt ging brengen.
Hieperdepiep hoera!
Eerst de ellende goed laten zien, alles in een verkeerd daglicht plaatsen en vervolgens met
de ‘oplossing’ komen en allen zand in de ogen strooien.
Die tactiek is ons al lang duidelijk, net als het bespelen van damesbladen en andere veel
gelezen kost om zo allen een richting uit te kwaken!
Aluminium, komen we weer…
Weet u het nog?
In maart 2009 waren wij samen op de radio van RTV NH. U zat in Bilthoven achter de
telefoon. De presentator en technicus in Amsterdam en ik in Alkmaar.
De uitzending was live en luisteraars konden reageren.
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Toen benoemde ik ook het aluminium verhaal. In Gardasil is het percentage volgens de
Amerikaanse FDA namelijk te hoog maar, in Cervarix, het vaccin dat hier vrolijk en zonder
enig schuldgevoel in het lichaam van al die meisjes gespoten wordt is dat nog hoger.
Toen snibde u naar mij dat het maar om een ‘zout’ ging…
Zo van: ‘stil mens, houd je mond’. U zei dat niet letterlijk in die woorden, maar de toon was
er wel naar.
Wel, ik kan u vertellen dat zouten er voor zorgen dat de ellende nog sneller door je lichaam
reist. Door de zouten gaan de cellen sneller open en reizen alle stoffen sneller door het
lichaam inclusief die aluminiumzouten die op deze wijze in de hersenen komen.
Maar ik weet het, daar moeten wij ons ook niet zo druk om maken.
Toevallig mevrouw Conyn is het inmiddels al lang bekend dat er bij personen die overleden
zijn aan Alzheimer of Parkinson aluminium in de hersenen is gevonden.
Dit kan veroorzaakt zijn door de vaccins, koken in aluminiumpannen, folie mee verhitten in
de oven, verzorgingsproducten met deze stoffen erin verwerkt… Enkele producten of
gecombineerd.
Koken in pannen en jaarlijks de griepspuit halen is ook een één plus één is twee verhaal. Het
versterkt elkaar allemaal.
Nog wat kwik erbij en fluor in de tandpasta, wat weer een afvalproduct is van de productie
van aluminium en bingo! Tijd voor vervelende party’s in het lijf!
Aspartaam. Dit heerlijk hersengif in een ‘meidenlichaam’, HPV‐vaccin erbij en je hebt een
‘bom’!
Maar wij mogen ons niet druk maken en moeten vooral ons mond houden. Maar wat ik
hierboven in een paar woorden schets, is allemaal wetenschappelijk onderbouwd door artsen
en onderzoekers die op eenzelfde verantwoorde wijze onderzoek doen maar met heel andere
resultaten komen dan u en de uwen!
Ik zat mij dus te verbijten…
Al kijken zat ik mij dus te verbijten. Martin de Munck van de NVKP zal ongetwijfeld langer
geïnterviewd zijn dan men liet zien. Die ervaring heb ik ook, dus ik begrijp dat meteen.
Er was veel weggeknipt, dat was duidelijk, om hem afgezwakt en nerveus over te laten
komen. Ja, dat is jullie tactiek, ik weet het…
De oncoloog en gynaecoloog Dhr. Nyman kwam zeer rustig en bedaard over. Ziet veel
ellende dus dat deze man een bepaald standpunt heeft is begrijpelijk maar hij zei wel
dat je als academicus en wetenschapper altijd twijfelt. Kijk dat zijn eerlijke woorden.
Twijfel…
Jullie twijfelen nooit, welnee, alle vaccins zijn veilig. Een kind van 1 jaar heeft in ons land al
28 vaccins gehad.
Jullie beweren dat de natuur niet klopt, dat alles door mensenhanden veranderd moet
worden…
Grijp vooral in.
Of dat nu in de voeding is, in de landbouw, de veeteelt of bij ons mensen, maar in jullie ogen
deugt niets!
Wel ik kan u vertellen dat de natuur terug mept! Ongenadig hard!
Vecht tegen het ene en het andere zal nog veel harder optreden.
Zet antibiotica in en voor je het weet zijn ze alweer te zwak en moet alles nog veel sterker
gemaakt worden; nog meer gif!
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Vaccineer tegen het ene en het andere komt op want de natuur wil geen inmenging van de
mens.
De mens is natuur!
Dhr. Nyman zou ik wel eens heel gewoon willen spreken, van mens tot mens. Want ik ken
ondertussen vele artsen die nu totaal anders denken; inzien dat zij ook verkeerd zijn
ingelicht tijdens hun studiejaren. Dat zij medicijnen hebben gestudeerd en de ware reacties
van het lichaam eigenlijk niet begrijpen.
Daarmee wil ik niet zeggen dat ik dat allemaal begrijp maar ik ken wel de weg naar vele
bronnen en personen. Met velen komen we verder, niemand alleen!
En zeg nu niet dat u die documentaire niet heeft gemaakt, dat begrijp ik ook maar met elkaar
zullen jullie de strategie wel hebben bepaald.
Begin met een zeer zielig verhaal, eindig daarmee, dat onthouden al die ‘sheeple’ in het land
die wel naar de spuit moeten lopen!
Laat iemand vanuit het ‘tegenoffensief’ spreken maar zwak het af.
O ja, die ‘meid’ uit Bergen, die had de ellende verzonnen in 2009, haar website even in beeld
en vooral in de belachelijke hoek wegzetten.
Nou dat werkt anders, dank u wel!
Reclamespotjes kosten kapitalen ook al duren deze maar een paar seconden.
En daar wij alles vrijwillig
organiseren is er geen
reclamebudget voor de televisie.
Maar jullie hebben mij weer
geholpen, gratis en voor niets!
Mijn dank is onuitputtelijk!
Velen zullen de site weer herkend
hebben en toch even zijn gaan
kijken. De praktijk is dat wij dan
bij velen heel anders overkomen.
Overigens komt men via de
getoonde site ook bij de site voor de ‘Gezond Verstand Avonden’ en wellicht zijn er weer
geïnteresseerden om de andere kant van het verhaal eens te horen.
De komende tijden zijn we op diverse locaties in het land, met het verhaal waarin vaccins
ook belicht worden.
Graag nodig ik u ergens uit, dan zal ik u mijn kant van het verhaal laten horen.
Slaapt u wel lekker mevrouw Conyn?
Geen gewetenswroeging om zonder enige terughoudendheid die spuit er bijna zelf in te
willen jassen?
Wij geven de tip dat iedereen zich eerst moet inlezen, zich via diverse bronnen moet laten
voorlichten. U zegt heel gewoon zonder een greintje terughoudendheid dat alle meisjes zich
vooral moeten overleveren en niet bang moeten zijn.
Als deze meisjes bijwerkingen krijgen, ogenschijnlijk klein, of zeer ernstige, is mevrouw
Conyn dan ook thuis?
Of… is dan de uitlating zoals met alle vaccins: ‘het was vrijwillig kind, je had de keuze!’
En dat is nu het punt: die keuze geven jullie niet openlijk en alle schade opgedaan door
vaccins vegen jullie meteen in het afvalputje en kijken er niet meer naar.
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Wat je niet ziet, is er niet. En wat er niet is behoeft geen discussie!
Slaap tevreden mevrouw Conyn.
Er zijn ook personen in de geschiedenis die hebben toegegeven dat zij consequent de
verkeerde informatie hebben verspreid.
Louis Pasteur (1822‐1895) is bij velen bekend als de man van het promoten van o.a.
penicilline. Want zijn uitspraak was, dat je alle ‘beestjes’ moest vernietigen. Alles in ons
lichaam maar ook daarbuiten dat daar zogenaamd een aanval op kon openen moest
vernietigd worden. Denk tegenwoordig aan vaccins en medicijnen die daar korte metten
mee maken.
Toch bedacht hij zich: op zijn sterfbed gaf hij namelijk aan dat zijn tijdgenoot Pierre Antoine
Béchamp (1816‐1908) gelijk had. Deze man verklaarde namelijk dat je niet moest vechten
tegen ‘die beestjes’ maar dat het veel belangrijker was om je lichaam in balans te brengen
en te houden.
Nu wil ik u niet met Pasteur vergelijken. Pasteur wist duidelijk al die tijd dat zijn tijdgenoot
het bij het goede eind had.
Hier moest ik zomaar aan denken na de uitzending.
Uit Friesland terugrijdend naar huis heb je, als je alleen reist, alle tijd om je gedachten te
laten gaan. En gedachten kun je nu eenmaal niet tegenhouden.
Dank u wel voor het lezen en wellicht komen we elkaar weer eens ergens tegen.
Anneke Bleeker
Bergen NH
23 februari 2012
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Enkele links. Dit is en summiere greep uit alles wat op de site staat!
http://www.earth‐matters.nl/20/3927/vaccinaties/sterftecijfers‐babies‐en‐aantal‐vaccins‐
aan‐elkaar‐gelinkt‐door‐grootschalig‐onderzoek
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/intimidatie‐op‐het‐consultatiebureau/
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties‐gezondheid/pro‐vaccin‐immunoloog‐
de‐schokkende‐waarheid‐over‐vaccins/
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties‐gezondheid/kwik‐in‐vaccins‐en‐
autisme‐causaal‐verband/
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.02.02%20Vaccins%20blazen%20het%20immuun
systeem%20van%20kinderen%20op.pdf
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