Ouders voelen zich ontoerekeningsvatbaar verklaard!
Ouders kunnen door diverse omstandigheden
ontoerekeningsvatbaar verklaard worden. Dan
worden zij officieel uit de ouderlijke macht
ontheven en hebben geen enkele invloed meer
op hun kind.
Kinderen vallen in normale omstandigheden tot
hun achttiende verjaardag onder de
verantwoording van ouders.
Daarna worden zij geacht zelfstandig
beslissingen te nemen. Kinderen mogen vanaf
die leeftijd stemmen, ze krijgen meer vrijheid en
autorijden is eveneens een mogelijkheid.
Achttien jaar is voor velen een magische leeftijd.
Daarna kunnen ouders niet meer uit de
ouderlijke macht ontheven worden want dan
zijn de kinderen zogenaamd zelfstandig en
verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen.
Toch blijven je kinderen je kinderen en je
gevoelens en zorgelijke gedachten kun je niet
parkeren met het idee: ‘ze zoeken het nu zelf
maar uit, wij staan overal buiten’.
Wel nemen zij hun eigen beslissingen en
moeten de gelegenheid krijgen hun vleugels uit
te slaan.
De omgeving heeft eveneens invloed op je kind. Dat kan positief werken maar ook negatief
al mag het met de beste bedoelingen gebeurd zijn.
Zo kwam mij een verhaal ter ore…
Dit is mogelijk het begin van een beslissing die een flinke staart zal krijgen. Wij hebben
toestemming dit verhaal met iedereen te delen en als er wat te vermelden valt in de
komende maanden of mogelijk jaren dan zullen wij dat doen.
Een vader en een moeder zijn nu zeer onthutst.
Wat is er gebeurd?
Een gezin ergens in Nederland heeft een zoon en een dochter. De dochter, de jongste van
het tweetal, wilde met vrienden op vakantie. Ver weg, naar een land waar je normaal
gesproken niet zo snel heen zult gaan.
Daar was niets mis mee. De vrienden zijn leuk en goed voor haar en het reisplan was
fantastisch. Bovendien: dochterlief moet haar vleugels uit kunnen slaan, zelf doen wat zij wil.
De voorbereidingen werden getroffen en daar kwam het heikele onderwerp ‘vaccinaties’ om
de hoek kijken.
Tegenwoordig adviseren ze je al vaccins te nemen als je naar voormalig Joegoslavië gaat of
naar Griekenland, dus wanneer het reisdoel verder en aparter is dan komen die vaccins
helemaal op je pad, is het niet linksom dan wel rechtsom. Overal advertenties en kreten en
geen mogelijkheid zal men voorbij laten gaan om toekomstige reizigers angst aan te praten.
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Nu wilde het geval dat de ouders van dit meisje
meer informatie hadden ingewonnen over
vaccins, de stoffen die erin verwerkt worden en
de gevolgen die vaccins hebben voor iedereen,
ook bij hen die menen geen schade te
ondervinden, want wij allemaal ondervinden
schade door vaccinaties. De ene persoon heeft
daar meer last van dan de ander en over het
algemeen worden vele gebreken, ziekten en
ongemakken op voorhand al niet in verband
gebracht met vaccins.
Dus dan is de algemene opinie al snel dat vaccins
goed zijn, nodig zijn en vooral gehaald moeten
worden.
Maar wanneer je de bijsluiters leest, brrr, je grilt
ervan.
Zou jij een spuit met formaldehyde, thiomersal
(een kwikderivaat), aluminiumfosfaat, 2‐
fenoxyethanol, dierlijke eiwitten en nog meer
ongein zomaar in je lichaam laten spuiten?
Nee?
Waarom is er dan zo’n heilig geloof in vaccins?
Kijk eens op het internet naar de bijsluiters en
als je werkelijk goed leest wat erin zit dan heb je letterlijk gegeten en gedronken!
Nu terug naar dat gezin waarvan mij het verhaal ter ore kwam.
De vrienden met wie deze dochter op vakantie wilde lieten zich vaccineren. Dat was
overduidelijk. De ouders van het meisje kwamen met heel andere informatie maar de
dochter wilde daar niet naar luisteren. Zij verweet de ouders dat haar vrienden het goede
met haar voor hadden en totaal anders dachten en dat haar ouders niet wijs waren!
Hier was het laatste woord nog niet over gesproken. Maar de jonge dame is de achttien
gepasseerd en dan heb je als ouders gewoon het nakijken.
Daar kwam bij dat er familieleden waren die deze dame ook de weg naar de vaccins
aanbevalen.
De ouders werden hier moedeloos van want zij kwamen met zeer goede andere
argumenten. Bovendien is gezonde voeding, normaal leven en goede hygiëne veel
belangrijker. Gif in het lichaam spuiten kan niet goed gaan!
Daarbij kwam dat deze ouders al geruime tijd zien dat hun dochter niet tegen
lichaamsvreemde stoffen kan. Zij reageert heftig op E nummers zoals aspartaam in
kauwgom, verkeerde voeding en dat in combinatie met wat zij opsmeert aan zogenaamde
make‐up, wat zij aan andere ‘verzorgingsproducten’ gebruikt was het overduidelijk dat deze
jonge dame daar heftig op reageert.
De ouders van dit meisje konden nadat zij kennis over vaccins vergaarden ook de
vaccinatieschade terug traceren. Allebei de kinderen hadden in hun kindertijd namelijk ook
de vaccins gekregen, zoals zovelen. De ouders waren in die tijd nog niet geïnformeerd en
dan laat je dingen gebeuren omdat je niet beter weet.
Deze dame kon rond haar tweede verjaardag ‘opeens’ niet meer netjes kleuren. Want dat
kon zij namelijk heel precies, binnen de lijntjes, piepklein ruitjespapier.
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Van het ene op het andere moment maakte zij daar een broddelwerk van en het heeft
geruime tijd geduurd voordat dit weer bijtrok. Later lazen de ouders dat kinderen rond hun
tweede verjaardag in ontwikkeling terug kunnen vallen door de vaccinaties.
Bingo! Dan is één plus één twee.
De broer van dit meisje heeft vreselijke oorpijnen gehad op zeer jonge leeftijd en uiteindelijk
moest zijn neusamandel eruit toen hij op de kleuterschool zat.
Terugkijkend, met de kennis die deze ouders nu wel hadden, vielen er vele kwartjes op hun
plaats.
Dus toen het heikele onderwerp reisvaccins ter spraken kwam hielden zij hun hart vast want
dit kind van hun reageerde al zo heftig op verkeerde invloeden.
Toch bleek dat de omgeving, inclusief familie, sterker was en ze liet zich vaccineren.
De ouders werden niet ingelicht; zij waren lange tijd in het ongewisse want als een
onderwerp qua gespreksstof alleen maar ruzie oplevert dan vermijd je dat. Er was niet over
te spreken, de ouders werden door deze dame voor gek verklaard en zij kregen bevestigd
dat zij bedonderd waren toen hun kind op vakantie was en de rekening vanuit het ziekenhuis
in de brievenbus lag. Reisvaccins moet je namelijk zelf betalen. De ouders hadden op
voorhand al tegen de dochter gezegd dat zij geen stuiver aan de vaccinaties zouden
meebetalen, omdat zij het niet op hun geweten wilden hebben geld uit te geven aan – al
was het maar één druppel – gif!
Tja, als je kind ouder dan achttien jaar is dan slaan zij de vleugels uit en regelen van alles zelf.
Toch was dit een klap in het gezicht want er vielen meteen ook nu weer kwartjes op hun
plaats.
De datums van vaccineren stonden op de rekening. Op de eerste dag twee shots, vijf vaccins
tegelijk en een paar dagen later nog een shot met één vaccin. Dat waren zes vaccins binnen
een week.
De datums en de opgedane ervaringen zorgden dat de puzzel in elkaar viel.
Ze kwam in die periode na vaccineren thuis met ontstoken ogen. Uit zichzelf ging zij naar de
huisarts en kreeg oogdruppels die ook alweer stoffen bevatten waar je niet vrolijk van kunt
worden.
Maar het ergste was dat zij een paar dagen daarna op een avond met kleding aan in slaap
was gevallen. Zij was niet meer wakker te krijgen, het leek wel of zij in coma lag. De ouders
wilden haar wakker maken omdat zij haar contactlenzen nog in had; dat in combinatie met
de ontstoken ogen in de dagen ervoor was geen fijne gedachte.
Ze was echt niet wakker te krijgen, sterker nog ze reageerde extreem fel buiten zichzelf van
woede maar werd daar niet wakker van.
De volgende ochtend wist zij nergens meer van. Waar hebben jullie het over?
Ja, ze was met kleding aan in slaap gevallen, nou en, is dat erg voor een keer?
Maar met de rekening in hun handen en de datums daarop in combinatie met deze
ervaringen en nog een paar tekenen vielen achteraf dus weer de kwartjes, keihard!
Deze ouders voelen zich buitenspel gezet door omstanders en familie. De familie weet hoe
deze ouders over vaccins denken en ook dat zij zich er enorm in hadden verdiept.
Hoe schandalig is het dan dat familie een kind de gelegenheid biedt om daar te logeren om
zo naar het ziekenhuis te kunnen voor de vaccins?
Hoe schandalig is het dat deze ouders gewoon ontoerekeningsvatbaar verklaard zijn door de
familie? Ook al heeft de dochter de leeftijd om zelfstandig te mogen beslissen, de ouders
voelen zich zwaar gepasseerd: alsof zij niet het goede met hun kind voor hebben!
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Over één ding was echter niet goed nagedacht. De ouders mochten niets weten, dat was
overduidelijk, maar dan had de rekening ook per adres naar iemand anders gemoeten.
Foutje!
Dit voorval bij een gezin ergens in Nederland
delen wij graag.
Waarom?
Hoe bizar is het als ouders niet serieus
genomen worden? Nu lag de uiteindelijke
beslissing bij het meisje zelf omdat zij ouder
dan achttien is, voor de wet dus volwassen
met een eigen keuze hierin.
Maar het was normaler geweest als de
ouders hun bevindingen hadden kunnen
vertellen en de omgeving en familie hierop
had gewezen in plaats van hun eigen
mening op te dringen zonder dat zij zich ook
maar één seconde hadden verdiept in
vaccins. Want deze zijn er en het zal wel
goed zijn!
We gaan dit volgen en als blijkt dat er meer
lichamelijke klachten aan het licht komen
dan zijn wij degenen die dit naar buiten
zullen brengen.
Zal de familie nog rustig slapen als zij echt
weten waaraan zij hebben meegewerkt?
Zal dit meisje over twee jaar nog net zo blij
op vakantie gaan?
Als de ouders al wisten hoe zij reageert op
alles wat lichaamsvreemd is en de vaccinatieschade in haar jeugd al in kaart hadden
gebracht, hoe misdadig is het dan als familie die zich nergens in wil verdiepen wat dit betreft
en een dergelijk kind zo manipuleert?
Mogelijk triggeren deze vaccins nu zoveel ellende dat het leed niet meer te overzien is.
De tijd zal het leren.
Wij worden op de hoogte gehouden!
Onze wens is dat dit meisje nog heel veel jaren haar vleugels kan blijven uitslaan!
Anneke Bleeker
Bergen NH, 25 juli 2012
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl

De natuurlijke tips vind je hieronder
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Natuurlijke Tips:
Watermunt

Van verse of gedroogde watermunt kun je een heerlijke thee zetten. Je kunt de munt ook in
salades of sauzen verwerken. Let er wel op dat deze muntsoort de grootste concentratie
etherische oliën bevat en daardoor vrij sterk van smaak is. Gebruik de watermunt dus
spaarzaam, zodat de smaak niet gaat overheersen.
Duizendblad

Blad en bloemen zijn vers maar ook gedroogd te verwerken in gerechten. Gedroogd, voor in
de winter, is het een keukenkruid dat je regelmatig zult gebruiken.
Breng een pakje roomboter op kamertemperatuur. Snijd de verse bloemen en blaadjes
ragfijn en meng deze door de boter. Voeg eventueel naar smaak Keltisch zeezout toe.
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Omelet met duizendblad

Duizendblad kan heel goed verwerkt worden in een omelet. Snijd bloemen en blad heel fijn,
snipper een uitje, roer het gesneden duizendblad en de ui door het opgeklopte ei heen en
bak dit.
Voeg zout en andere kruiden naar smaak toe.
Snel, gemakkelijk en lekker!
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