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uur natuur…
Wie het begrijpt knippert met de ogen…

Puur natuur, deze kreet horen we steeds
vaker.
Natuurwinkels komen steeds meer in de
belangstelling, gezonde voeding komt
langzaam maar zeker bij een breder publiek
positief onder de aandacht, maar als je de
laatste tijd beluistert hoe men weer met
vaccins in de weer is, de wilde verhalen
weer via de media verspreid worden, dan
knipper je met de ogen.
Mazelen, een kinderziekte. Kinderziekten
horen bij het proces van ‘groot worden’,
maar nee, men klopt het hele verhaal op en
de gifspuiten moeten weer op grote schaal
worden ingezet.
Hoe kunnen we dit rijmen met puur natuur?
Hoe ik over vaccinaties denk hoef ik niet meer grootschalig te verspreiden.
Onze website www.verontrustemoeders.nl staat vol, is een bibliotheek en wie wil, kan daar
van alles vinden.
Op de vraag hoe ik denk over het mazelenvaccin, zal niemand, van mij, een zalvend
antwoord krijgen!
Naar mijn mening is een vaccin een vaccin en gif is gif!
Elk vaccin is een belediging van het immuunsysteem en we worden bedonderd waar we bij
staan.
Via de televisie probeert men grootschalig iedereen angst aan te jagen en dit leidde er toe
dat ik ging reageren op de site van Knevel en van den Brink.
Hieronder deze reactie en al snel een tweede omdat iemand van mening was dat ik pas kon
reageren als ik echt wist waarover ik sprak.
MIJN REACTIE NAAR KNEVEL EN VAN DEN BRINK...
Op hun Facebook en de site van de EO...
Gevaccineerde kinderen zijn toch beschermd? Of is het 'beschermd'? Tussen
aanhalingstekens? Wie beschermd is kan NOOIT last krijgen van ongevaccineerde
kinderen. De waarheid ligt helaas zo anders en wat wel een feit is, is dat de
gevaccineerde kinderen een gevaar zijn voor de niet gevaccineerde kinderen. Wie zijn
het meest ziek in kinderdagverblijven? Wie krijgen van de zogenaamde risicogroepen
ten aanzien van de griep na vaccinatie JUIST de griep? Ga toch eens wakker worden
met zijn allen. Kijk op: www.verontrustemoeders.nl. Wie heeft belangen? Wij niet,
wij informeren, het RIVM en de rest hebben belangen, de farmacie dwingt en verzint!
Mazelen erg? Elk kind heeft het nodig, kinderziektes te doorlopen. Worden ze sterker
van! Complicaties? Kan, maar hoe gezond was het kind dan al? Mogelijk zouden er
ook complicaties zijn opgetreden met een griep of iets anders in dat geval. Hoe was
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de start van dit kind? Hoe gezond is de voeding of vulling? ELK VACCIN IS EEN
BELEDIGING VAN HET IMMUUNSYSTEEM! Wie een vaccin leeg spuit in het lichaam
van een medemens, heeft hij of zij geen wroeging? Deze hype is weer een prachtig
opgeklopt verhaal om massale vaccinatie mogelijk te verplichten! Lang leve onze
(R)overheid!
WEER EEN REACTIE GEGEVEN OP EO SITE... KNEVEL EN VAN DEN BRINK...
@Daniël Tuijnman, sorry voor jou maar ik WEET waar ik over spreek. Helaas hebben
wij onze kinderen geboren in 1990 en 1992 wel laten vaccineren, overigens waren er
toen minder vaccins dan nu, maar het zou ons nu niet meer overkomen. Elk vaccin is
er eentje teveel. Als je geen informatie hebt, de hoeveelheid was minder en de sfeer
op het consultatiebureau waar ik kwam niet vijandig en dwingend, dan loop je
gemakkelijk mee. Tegenwoordig heeft een kind op zijn eerste verjaardag al 28 vaccins
te pakken. En maar gif inspuiten, als het 'mee zit' ook nog borstvoeding in plastic
flesjes uit de magnetron, ben nu toch bezig, kan er ook nog wel even bij.
‘Vechten tegen iets’ is zinloos en al helemaal iets willen ‘bestrijden’ wat je niet hebt.
Angst is een slechte raadgever en dat is waar men handig gebruik van maakt. Helaas
misschien voor allen die willen geloven dat vaccins dè uitvinding zijn... het verhaal is o
zo anders.
Sinds mijn boek is uitverkocht promoot ik het boek geschreven door Tim
O'Shea met als titel: Vaccinatie is geen immunisatie... Uitgeverij: Schrijverij
Mooi Mens. Dit boek is recent op de markt gekomen en laat iedereen dit maar
lezen! Wanneer je dit in handen hebt en ook daadwerkelijk lezen gaat dan
informeer je jezelf. Onze site www.verontrustemoeders.nl is een bibliotheek
maar daarnaast zijn er zoveel collega websites. Samen verspreiden we
belangeloos de informatie. Geloof je de vaccinindustrie? Volg het geld, wie
heeft belang? Is men onafhankelijk? Wel nee, toen het HPV‐vaccin voor
meisjes van 12 jaar er doorgetrapt moest worden bleek later dat 8 van de 16
personen van de adviserende gezondheidsraad belangen bij het vaccin te
hebben. Niet linksom dan rechtsom. De een had een toeleveringsbedrijf, de
ander had... en ga zo maar door. Elke huisarts vangt 10 euro bonus over elk gespoten
griepvaccin. Een gemiddelde praktijk vangt hierdoor 5000 tot 7000 Euro EXTRA, hoe
objectief zijn zij dan in hun advies naar jou? Kinderziektes horen erbij, helaas voor
werkende ouders die dan thuis 'moeten' blijven, het is lastig en zo brengt men het
ook. Het is gevaarlijk. Ja, ja, maar kinderen met complicaties door mazelen zouden
deze vermoedelijk ook gekregen hebben door... griep? Een verkoudheid? Wat hadden
zij al onder de leden? Elk vaccin tast ons lichaam aan. De 'wetenschap'… leg het
weten maar op een schap, wil eigenlijk zeggen dat we niet compleet geboren worden.
Er MOET snel een eerste spuit in en wie op sterven ligt krijgt als het mee zit nog even
een griepvaccin. Vaccins bedonderen je lichaam, je hele systeem raakt van slag en als
je op latere leeftijd bijvoorbeeld kanker krijgt... wie bedenkt dan dat dit mogelijk
getriggerd kan zijn door vaccins? Of... altijd moe, of... Alzheimer, of... En op latere
leeftijd is ook niet voor iedereen aan de orde, je kunt meteen 'in de prijzen vallen'...
Recent vertelde een moeder mij dat haar dochter na HPV‐vaccinatie nooit meer in
orde is geweest. Tja, drie gifspuiten in een half jaar tijd. Lees de bijsluiters! Lees deze
voor vaccinatie en nog beter: verdiep je erin zonder alles klakkeloos te geloven! We
krijgen vrachtwagenladingen zand in onze ogen gestrooid. Alles ter meerdere eer en
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glorie van de farmacie en allen die er beter van worden! Met alle kennis die ik NU heb
zouden onze kinderen geen een vaccin krijgen als ik toen wist wat ik nu weet!
En zo treden we vaak in de herhaling, keer op keer.
We zijn op deze wijze nog wel even zoet en van
de straat!
Puur natuur kon ik afgelopen weekend gelukkig
ook op andere wijze ervaren. Zaterdagmiddag
heerlijk met een groep gewandeld waarbij het
thema; ‘Eetbare gewassen uit de vrije natuur’
centraal stond.
Zondagmiddag draaide alles om dit zelfde
thema; toen werd er een maaltijd op tafel
getoverd met een groep op de Gezond Verstand
Middag locatie in Alkmaar.
We begonnen de middag met een kop thee,
getrokken van verse watermunt, daarna
wandelden we langs de volkstuinen op het
Volkstuinencomplex ‘De Rekere’, waar we elke eerste zondagmiddag van de maand de
kantine gebruiken voor de lezingen.
Al lopend over de paden konden we een blik werpen op van alles wat groeide en bloeide,
eetbaar was naast de traditionele groentesoorten die de meesten
wel herkennen.
Terug gekomen moesten de handen uit de mouwen gestoken
worden en luidde de opdracht om samen een maaltijd te bereiden,
zodat we aan het eind van de middag deze samen konden nuttigen.
We verdeelden de taken en het eindresultaat was een heerlijke
soep, drie salades, vier kruidenboters, knoflooksaus en gevulde
eieren.
Een broodje erbij, slow gebakken en gekocht bij de natuurwinkel,
een wit of rood wijntje voor de liefhebbers en het beeld was
compleet.
Het leek wel een restaurant! ☺
Dit was puur natuur!
Wanneer je zo samen een middag beleeft dan kunnen vaccinaties
toch niet bestaan?
Wanneer je dergelijke maaltijden samen op tafel tovert dan kun je
toch niet bedenken een gifspuit te legen in een lichaam?
Op vele fronten knipper je regelmatig met de ogen.
Neem nu het natuurbeleid…
Als we wandelen langs de eetbare gewassen dan neem ik graag een
hoek mee waar de wilde marjolein groeit, oftewel de oregano, waar
de veldsalie staat, waar het een lust voor het oog is zoveel als er
staat.
Ook daar heeft men de randen al omgemaaid en eerdaags gaat alles
plat.
We lezen dat de veldsalie een beschermde plant is, maar alles
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rigoureus ommaaien… het gebeurt gewoon!
Het uitvoerende bedrijf heeft ook de opdracht maar gekregen, maar wie verzint dit nu
achter zijn of haar bureau?
Die kruidenhoek kan velen helpen de maaltijd gezelliger, gezonder
en bewuster te maken.
Ook maar weer even met de ogen knipperen en andere routes
gaan lopen.
Deze afgelopen week stond dus nogal in het teken van diverse
aanvallen op puur natuur!
Vaccins en maai alles maar om, weg is weg!
Allemaal bedenksels van personen met gedachtekronkels achter een bureau, belangen
wegen zwaar en de realiteit is ver weg als je op
dergelijke plaatsen zit.
Wij gaan door!
We blijven informeren en de weg wijzen naar
informatie over vaccins.
We blijven wandelen langs eetbare gewassen en
op zondag 4 augustus is de tweede en tevens
laatste middag om samen te kokkerellen.
Deze informatie staat op de site bij de agenda, bij
de maand augustus.
Puur natuur!
Anneke Bleeker
Bergen NH
8 juli 2013
Foto’s: Anneke Bleeker. Deze mogen met bronvermelding gebruikt worden bij het artikel.
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
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