Zuid Limburg krijgt cadeaupunten voor een griepvaccin…
Limburg, een lieflijke provincie.
Noord Limburg is nog vrij vlak maar hoe
zuidelijker je komt hoe glooiender en er zijn
punten dat je qua sfeer het gevoel krijgt in het
‘buitenland’ te zijn.
Limburg, geklemd tussen Duitsland en België,
een provincie waar de locaties van de GVA
(www.gezondverstandavonden.nl) letterlijk uit
de grond gieren. Dat is de reden dat we nogal
op deze provincie gericht zijn op het moment
en daar waar je de aandacht op vestigt krijg je
respons en resultaten.
Resultaten genoeg in positieve zin op dit
moment want in deze provincie wil men graag
samenwerken. Saamhorigheid en gezamenlijk de vruchten plukken staan hier centraal als
het gaat om het delen van de opgedane kennis.
De locaties die werkelijk achter elkaar zijn ontstaan en waar nog steeds belangstelling voor is
om op te starten zijn hier getuige van dus er zullen in Limburg vele goede lezingen komen.
En daar kunnen ze blij mee zijn dat dit zo bij hen gebracht gaat worden en de mogelijkheid
laagdrempelig is.
De werknemers van de ‘Meandergroep’ wens ik in elk geval veel goede lezingen toe.
Want wat was mijn verbazing groot toen ik informatie aangereikt kreeg betreffende het
puntensysteem en het griepvaccin.
Deze zorgaanbieder in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek heeft een omzet van ongeveer
120 miljoen en er werken ruim 5000 werknemers en vele vrijwilligers.
Al deze personen verlenen jaarlijks zorg aan duizenden inwoners van dit gebied.
Thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, beschermd wonen, maatschappelijke
dienstverlening, zo is er een heel pakket aan mogelijkheden dat zij aanbieden.
Let op zuidelijk Limburg, om al deze werknemers te informeren mogen er nog meer locaties
ontstaan dus voorlopig zullen wij het gezamenlijk enorm druk krijgen.
Een andere optie is om met de locaties die nu draaien een grote ruimte te regelen zodat we
de lezing over vaccins meteen aan een grote groep van hen kunnen vertellen.
Als één vierde deel van de 5000 werknemers is geïnformeerd zijn deze zo verbaasd dat de
rest automatisch de informatie zal krijgen.
Weten deze werknemers wel wat er in een vaccin aan
ingrediënten zitten?
Of is het beloningssysteem belangrijker om een cadeau
uit te kiezen?
Het is niets dat we het zuidelijke deel van ons land nu
veelvuldig bezoeken maar zo vergaren we via, via ook
de informatie waar we ons over mogen verbazen.
Zo kreeg ik een nieuwsbrief aangereikt van een inwoner
uit deze streek, ja dat ga je krijgen als je lezingen
organiseert in een tempo dat men niet gewend was.
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Want door de vele locaties die ook nog opgestart gaan worden komen steeds meer mensen
met de ‘andere kant van de medaille in aanraking’… En dat is nu net ons doel!
Denk na, geloof de buurvrouw die het beter meent te weten niet klakkeloos want tien
huizen verder woont een buurvrouw die het nog beter denkt te weten.
Op de scholen krijgen de kinderen weer andere informatie mee opgedrongen door de vele
instanties die weer onder de paraplu van de overheid vallen.
Kortom, wat is jouw waarheid?
Durf jij je gevoel te volgen?
Je innerlijke stem, die je vertelt wat wel en niet goed is?
Klinkt dit vaag?
Ook wel eens ervaren dat je ergens geen goed gevoel bij had maar de buurvrouw zo
overtuigd van haar gelijk was dat jij aan het wankelen raakte en je daarom toch maar met de
meute meeliep? Had je later spijt? Je eigen gevoel genegeerd en de consequenties waren
niet te overzien?
Daarom is het nu zo plezierig dat er in Limburg zoveel locaties komen zodat ook mogelijk de
werknemers van de ‘Meandergroep’ de andere kant gepresenteerd kunnen krijgen.
Of dat nu is via de eerste lezing, wanneer een locatie start, over vaccins, voeding en andere
invloeden.
Of dat nu is als de bio‐energetische tandarts vertelt dat een wortelkanaalbehandeling uit
den Boze is en de reguliere tandartsenzorg geen rekening houdt met het totaalplaatje van
het lichaam.
Of gaat men getriggerd raken wanneer een arts vertelt dat kanker een industrie is en we
allen worden voorgelogen?
Of is het juiste moment van het accepteren van andere informatie daar,
wanneer iemand komt vertellen dat we als bevolking degenereren en dat
een tandarts in de jaren dertig van de vorige eeuw dat al in de gaten had?
Weston Price, zo heette de tandarts die in die tijd al door had dat we als
mens massaal aan het aftakelen zijn door niet‐natuurlijke invloeden.
Weston Price leeft al lang niet meer maar zijn gedachtegoed verspreidt zich
nog steeds en zo ook in Limburg.
Als alle werknemers van de ‘Meandergroep’ nu eens geïnformeerd kunnen
worden…
Want wat lezen we?
Na een succesvolle start gaat de cadeau webshop voor de Meander‐medewerkers zijn
tweede jaar in.
Wie als medewerker, bij een fulltime dienstverband in de periode van 1 december 2011 tot
en met 31 mei 2012 niet ziek is geweest, krijgt 144 punten. Een punt heeft de waarde van 50
eurocent. Wie vervolgens vanaf 1 juni tot en met 30 november weer niet ziek is geweest
krijgt wederom 144 punten. Deze punten krijgt men bijgeschreven als een tegoed om via de
webshop artikelen te bestellen.
Wel moet je voor het eind van het jaar je cadeaus besteld hebben anders vervallen de
punten weer.
Dit klinkt nog redelijk onschuldig maar er zitten addertjes onder het gras!
Wanneer je voor het griepvaccin kiest verdien je wel 12 punten of te wel 6 euro…
Hoe bizar is dit?
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Realiseer je dat je dus verleid wordt voor 12 punten.
We weten nu dat één punt 50 cent oplevert, te besteden in de webshop. Als we dit
berekenen is dat totaal 6 euro.
Wie vrijwillig gif in laat spuiten verdient daar dus 6 euro mee om te gebruiken bij een
bestelling.
Het is bij de beesten af, misdadig!
Dit is pure misdaad. Inspelen op het gevoel. Cadeautjes krijgen is altijd leuk, of je nu een
klein kind bent of een volwassene.
Cadeautjes vallen bij veel personen in ‘het pulletje’.
Wanneer je aangeeft straks in het najaar die spuit gif te willen ontvangen ben je verzekerd
van wel 12 punten.
Gratis ingespoten, de premies reizen de pan uit, maar dat terzijde; “het is gratis,” zeggen we
dan. En je krijgt nog punten op de koop toe; we accepteren alle ellende gemakkelijk die je in
je lichaam krijgt?
Wie dit bedacht heeft is een misdadiger, dat durf ik ronduit te beweren. Punten geven, wat
maar 6 euro oplevert, maar psychisch zijn uitwerking heeft want het woord cadeautje is
‘lokkend’.
De wereld is één grote kermis. We razen maar door en laten ons compleet gek maken door
al deze invloeden.
Alles op dit gebied is een industrie. De farmacie, niet regulier maar het slechte alternatief
kan als het de wedstrijd aangaat niet tegen de pure natuur op; zal het altijd verliezen. De
natuur is regulier, dat is onze basis, onze cellen ‘spreken’ met natuurlijke bronnen.
Alles wat wij aan gif tot ons nemen via voeding, via vaccins, via zoveel invloeden… ons
lichaam kan er niets mee.
De informatie wordt opgeslagen maar niet opgenomen zoals men verwacht. Nog gekker is
het, dat deze opgeslagen invloeden als stoorzenders gaan werken.
We ontwikkelen allergieën, ziekten met andere namen en dan kan men daar weer wat tegen
verzinnen. We zien bij personen die overleden aan Alzheimer vaak een opeenstapeling van
aluminium en andere gifstoffen. Als we weten dat deze stoffen onder andere via vaccins
ingespoten worden en zo in de hersenen hun schadelijke werk kunnen uitvoeren, dan is het
plaatje toch al snel duidelijk?
Cellen van geaborteerde foetussen die als voedingsbodem gebruikt worden bij het
vervaardigen van vaccins; is het wenselijk dat vreemd DNA van ongeboren baby’s bij nieuwe
wereldburgers geïnjecteerd wordt?
Ten tijde van het fabriceren van de vele vaccins toen we overspoeld werden door ‘de’
grieppandemie in 2009/2010, zijn er zelfs vaccins op kankercellen gefabriceerd.
Wil je dergelijke ‘bedenksels’ ingespoten krijgen?
Het is niet te geloven maar als je aan een willekeurig persoon vertelt dat je potgrond in je
auto hebt gedaan, als die tank maar gevuld is… daar gaat het om, vulling in het voertuig,
maar dat je de straat niet uit kwam, ja dan is men van mening dat je gek bent.
Dat kan ook niet in een auto, wie verzint het?
Maar om voor 6 euro als beloning gif in het lijf te laten spuiten… dat is goed voor de
gezondheid!
Laten alle werknemers van de ‘Meandergroep’ zich eens gaan verdiepen in dit verhaal.
Als je echt weet wat de ingrediënten zijn in een vaccin, accepteer je dat dan?
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We kunnen oeverloos nadenken, langdurig wikken en wegen wanneer we iets willen
aanschaffen. Maar met ons lichaam gaan we zorgeloos om.
Men zegt dat het goed is voor ons dus zal dat wel zo zijn!
Wat zit er achter een beloningssysteem om farmaceutische producten te accepteren?
Wat zit er achter een kortingsbon via een zorgverzekering om zo Becel in de aanbieding te
kunnen kopen?
Wat zit er achter de collecteacties, waar we de komende maanden wel weer mee
overspoeld zullen raken?
Kanker is een industrie, de oplossing is er al heel lang maar een chemokuur levert meer op
dan de weg wijzen naar een natuurlijke levensstijl, je stress en levensstijl aan te passen.
De Hartstichting promoot de aderendichtslibbende Becel… Belangen?
De Nierstichting, het Astmafonds, de Anjerstichting, de….
Vele landgenoten lopen weer langs de deuren en velen stoppen weer een muntstuk in de
bus om de collectant niet teleur te stellen.
Maar weet je echt wat er met al dat geld gebeurt?
Als we massaal de vaccins negeren ligt er eveneens een hele industrie op zijn kant.
Via punten lokken zij onschuldige mensen die menen dat zij het goed doen.
Voor wel 12 punten of omgerekend 6 euro trappen zij in de val…
Hoe misdadig is dit allemaal?
Zuid Limburg, er worden vele belangrijke lezingen bij jullie gepresenteerd, allemaal
laagdrempelig om te beluisteren.
De locatiehouders zijn allen enthousiast en kunnen je de weg wijzen naar meer informatie,
heel gewoon kun je vragen stellen aan locale bewoners, dat is toch helemaal super?
Alle werknemers van de ‘Meandergroep’ geef ik de tip dit aanbod serieus te nemen want je
wint daar meer mee dan die verrekte 6 euro.
Puur natuur wint het van chemie!
Deze tips zijn nu specifiek voor zuidelijk Limburg maar gelden voor iedereen, overal, in elke
provincie.
Ook daar zijn vele locaties, maar de berichten over deze ‘6 euro actie’ uit het zuiden waren
zo bizar, hier ligt een kans iedereen te informeren.
Maar we eindigen met puur natuurlijke informatie want uiteindelijk is het de niet
gemanipuleerde natuur in al zijn glorie die ons veel meer te vertellen heeft.
Het is inmiddels een gewoonte geworden te eindigen met recepten waarbij natuurlijke
ingrediënten zijn gebruikt die direct om ons heen groeien. De meeste landelijk, overal en
sommigen lokaal, maar de ervaring is dat we allemaal uit de voeten kunnen met deze
informatie.
Daarom hieronder enkele recepten als mogelijke inspiratie.
Pas op. Je kunt er veel energie door krijgen, dat is een bekende bijwerking! ☺
Maar persoonlijk krijg ik dat liever nu, dan op latere leeftijd Alzheimer als gevolg van een
overdosis aluminium en andere gore ingrediënten!
Tegen puur natuur kan niets op, helemaal niets!
Alles wat is nagemaakt bestaat op voorhand al uit een leugen. De leugen, waardoor de
ingrediënten niet spreken met de cellen van ons lichaam, ons dus voor de gek houden en dat
heet liegen!
Zuid Limburg is nog niet verloren ondanks de aanbieding van wel 6 euro in ruil voor gif in het
lijf!
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Het is geen toeval dat de GVA locaties daar nu als paddenstoelen uit de grond schieten!
Balans, ook hier weer, de mogelijkheid goede informatie te verspreiden komt precies op tijd
want het is nog geen najaar en voor die tijd kan ieder geïnformeerd zijn.
Locatiehouders, weet dat hier een kans ligt en werknemers van de ‘Meandergroep’, weet
dat je welkom bent!
Kijk alvast eens naar onderstaande natuurlijke mogelijkheden!
Eet smakelijk, als je dit op dagelijkse basis gaat toepassen steeds met dat wat groeit en
eetbaar is dan zul je van een vaccin walgen! Wat is je meer waard?
Een goede gezondheid of die duffe 6 euro?
Anneke Bleeker
Bergen NH
16 april 2012
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Link:
www.meandergroep.com

Receptentips:
Aangeklede salade
Koop sla naar keuze, en vul deze aan met look zonder
look, paardenbloemblad en zevenblad.
Pluk van alles een handvol.
De salade wordt gegarneerd met hondsdraftopjes,
doveneteltopjes en van de madeliefjes alleen het
bloempje.

Spaghetti
Bereid de spaghetti zoals je dit gewend bent. Voeg op
het allerlaatste moment vers geplukte en fijn gesneden
look zonder look, paardenbloemblad en zevenblad toe.
Niet meekoken, alleen even doorwarmen!

Drie soorten kruidenboter (een half pakje boter
per soort)
Hiervoor hebben we gebruikt:
Biologische grasboter, Keltisch zeezout (basis voor alle
drie).
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Verder: paardenbloem – ongeveer vijf bloemen en enkele bladeren. Ongeveer 15 steeltjes,
inclusief bloem en blad van de pinksterbloem – ongeveer 12 (jonge) bloemen van de daslook
en ongeveer vijf bladeren.
Voor alle drie de soorten geldt: boter op kamertemperatuur brengen, Keltisch zeezout naar
smaak toevoegen en de kruiden zeer fijn snijden. Daarna alles goed vermengen.

Pastinaaksoep met look‐zonder‐look
Benodigdheden:
2 grote pastinaken (± 800 à 900 gram)
3 appels
3 – 5 uien
Kokosvet
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Keltisch zeezout
Kruiden naar eigen idee. Wij gebruikten kerrie en oregano
Een flinke hand look‐zonder‐look (goed gewassen)
Smelt een flinke pollepel kokosvet in een soeppan. Voeg de gesneden uien toe, het Keltisch
zeezout en de kruiden (kerrie en oregano). Even fruiten en goed doorroeren. Voeg een flinke
scheut water erbij.
Intussen de pastinaak schillen en in dunne plakken snijden. Doe deze plakken ook in de pan
en voeg zoveel water toe dat de pastinaakschijven net onder water zijn. Goed roeren, de het
deksel op de pan en laten garen, totdat alles beetgaar is.
Ondertussen heb je de appels gewassen, in vieren gesneden en het klokhuis verwijderd. De
appels toevoegen. Doe de warmtebron uit en laat de pan nog even staan. Vervolgens gaat
de inhoud van de pan in de blender of de keukenmachine.
Van het look‐zonder‐look blad werden de toppen (ongeveer 10 cm.) inclusief het steeltje
gebruikt. Daaronder werd alleen het blad gebruikt en de steeltjes weggegooid (zijn te stug).
Het blad moet ragfijn gesneden worden en daarna direct aan de soep toegevoegd.

Voorjaarsstamppot
Benodigdheden:
1 bos raapsteeltjes
1 bos radijsjes
Aardappelen
Een flinke handvol van look‐zonder‐look
Bosje daslook
Handje paardenbloemenblad
Flinke bos (in de hand) jong zevenblad
Roomboter
Scheut melk
Scheutje azijn
Keltisch zeezout
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Bereidingswijze:
Kook de aardappelen met Keltisch zeezout.
Was alle groenten en kruiden eerst heel goed, alvorens deze te verwerken!
Snijd tijdens het koken van de aardappelen de raapsteeltjes en de geplukte boskruiden
ragfijn. De radijsjes worden in dunne schijfjes gesneden. Als het radijsblad fris en knapperig
is kan dit ook worden mee gesneden.
Stamp de aardappelen, als deze gaar zijn fijn. Een flinke klont roomboter, een scheut melk
en een scheut azijn toevoegen, alles naar eigen smaak.
Zorg voor een romige puree. Schep daar vervolgens de gesneden groenten doorheen. Goed
doorscheppen.
Je kunt, als je dat wilt, bij dit stamppotje uitgebakken spekjes serveren.

N.B.: Alle gekochte producten zijn ofwel biologisch, ofwel biologisch‐
dynamisch!
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