Zijn ouders fantasten? Is ‘wetenschap’ heilig?
We leven in roerige tijden, dat zal niemand ontkennen!
Overal komen verhalen naar buiten die er niet om liegen.
Doofpotten, soms jaren gesloten geweest, worden geopend.
De deksels zijn vast geroest! Maar met man en macht worden
zij er afgetrokken of desnoods maar gesloopt! Er verspreidt
zich een vreselijk lucht door het land want als iets geopend
wordt wat zolang dicht is geweest dan moet je ook maken dat
je even uit de buurt bent.
Of dit nu in de financiële wereld is of bij de kerken… Bij
juristen of in de politiek…
De farmacie blinkt ook uit met verhalen die steeds meer aan
het licht komen.
Dit gebeurt ook in het klein. Tijdens onze lezingen vallen bij
vele mensen ‘kwartjes’…
Wat, kwartjes? Soms euromunten! Luid kletterend vallen zij
neer wanneer er informatie gecombineerd wordt met wat men in de praktijk heeft ervaren.
Andere geluiden zijn, dat men het al jaren zo ‘voelde’. Maar dan is het een bevestiging op
dat moment en voelt men zich niet meer alleen. Men vertelt, waar allen bij zijn, de ervaring,
er is niemand die in lachen uitbarst of spottende of denigrerende opmerkingen maakt.
Er is begrip! Er is herkenning! Er is gelijkgestemdheid!
Tijdens een lezing krijgen we steeds meer reacties als we bij het punt zijn aangekomen welke
stoffen er in vaccins zitten en hoe dit ingespoten een andere route bewandelt dan wanneer
we het via het voedsel binnen krijgen. Als voorbeeld in dit geval noemen we kwik of
squaleen.
Kwik kunnen we in ons lichaam krijgen o.a. door vis te eten van een mindere kwaliteit. Dit is
ook niet gezond maar wanneer kwik ingespoten wordt via de aderen dan is dit wel een heel
ander verhaal! Squaleen is een lichaamseigen stof die goed is om aan ‘boord’ te hebben en
door voeding tot je te nemen.
Maar middels een vaccin ingespoten is het verhaal wel even anders!
Via voeding valt het onder de antioxidanten en dat is een term die bekend is.
Door vaccinatie is de reactie totaal anders.
Wat is het doel van een vaccin?
Het lichaam de opdracht geven zich te keren tegen de ingespoten virussen van de ziekte die
zogenaamd verdreven dienen te worden.
Wat zal er dan gebeuren met het lichaamseigen squaleen?
Wie dit proces doorziet zal direct begrijpen dat het lichaam zich dan ook gaat keren tegen
dat proces.
Met als gevolg: allerlei klachten en kwalen, allergieën, neurologische afwijkingen en veel
ellende. Dit bevorder je wanneer je voeding tot je neemt met squaleen als bestanddeel.
Dat is allemaal mogelijk en de ene persoon zal daar sterker op reageren dan de ander maar
wie denkt geen gevolgen te ondervinden kan diverse symptomen hebben waarvan men
denkt dat het erbij ‘hoort’. Met andere woorden: er worden ook reacties van het lichaam
geaccepteerd als ‘normaal’ door onwetendheid of men zoekt het in een andere richting met

als eventueel gevolg: allerlei medicijnen die elkaar zullen opvolgen. Maar het heeft nooit aan
de vaccinaties gelegen! Om de eenvoudige reden dat men hier niet aan denkt en wie dit wel
oppert wordt vreemd aangekeken. Door vaccinatie? Ben je mal, doe niet zo raar want de
artsen hebben geleerd dat deze veilig en effectief zijn? Voortschrijdend inzicht? Nooit van
gehoord?
Antrax‐vaccin, squaleen, en het advies niet zwanger te raken!
Tijdens de Golfoorlog, 1990‐1991, kregen de soldaten die naar het front gingen het antrax‐
vaccin.
De vrouwelijke soldaten kregen het advies minimaal een maand of 18 niet zwanger te raken.
Deed men dat zomaar?
Daar was dus een goede reden voor!
Wat gebeurde er in ons land ten tijde van de Mexicaanse griep ‘pandemie’ die maar geen
pandemie wilde worden?
Zwangere vrouwen in de risicogroep plaatsen. Wij konden ‘moord en brand’ schreeuwen
maar alle grote dagbladen vonden het duidelijk niet de moeite waard hier aandacht aan te
besteden. Terwijl er al gegevens bekend waren uit omringende landen waar miskramen
waren ontstaan, soms al binnen een paar uur na vaccinatie en in andere gevallen na een
paar uur, of enkele dagen.
Het lag niet aan het vaccin dat moge wel weer duidelijk zijn!
Als deze informatie tijdens een lezing naar voren komt dan roept dit de laatste tijd steeds
meer reacties op.
Zo kreeg ik recentelijk het verhaal te horen van een meneer die vertelde dat zijn zoon ook
naar de golfoorlog was geweest. Hij vertelde zijn verhaal omdat hij in de gaten had dat hij
serieus genomen werd en bevestiging kreeg.
Wat bleek namelijk? Zijn zoon was nadien onvruchtbaar en hij als vader heeft altijd die
vaccinatie als de boosdoener gezien.
Dit zijn verhalen van ouders en bewijzen kunnen wij niet leveren via een document. Dit
noemen wij praktijkervaringen! Verhalen uit het echte leven!
Weer iemand anders vertelde mij dat zij vele jonge moeders heeft horen vertellen dat hun
baby’tje een hartafwijking had. Deze jonge moeders waren wel gevaccineerd tijdens de
zogenaamde ‘pandemie’ die maar niet mee wilde werken om één derde van het land plat te
leggen!
Dezelfde dame die bovenstaand had geconstateerd vertelde dat haar tante ook snel na de
griepvaccinatie was overleden. Ook een constatering opgedaan in het gewone dagelijkse
leven!
Er zijn genoeg mensen die gebeurtenissen in een bepaald verband kunnen zien, die
oplettend zijn.
Maar daar kun je zwart op wit geen bewijsstuk van leveren, want het zijn mondeling vertelde
ervaringen.
Het is opvallend hoeveel verhalen mij in korte tijd ter oren kwamen, zowel mondeling als per
mail.
Er zijn ook opa’s en oma’s die ‘opeens’ begrijpen wat er met een kleinkind gebeurd is. Zo ook
laatst tijdens een lezing een oma die reageerde met het volgende verhaal:
Haar kleinkind was geboren met een ziekte waarbij men al wist dat het kindje niet oud zou
worden. Om die reden vierden zij toen het een half jaar was de verjaardag alvast. Met de

gedachte dat dit misschien wel de enig mogelijke verjaardag zou kunnen zijn. Een dag erna
overleed het kindje. Maar… het had kort daarvoor de DKTP‐vaccinatie ontvangen. De oma
reageerde dat dit het proces wel had versneld, dat zag zij op dat moment heel duidelijk. De
vooruitzichten waren al slecht. Waarom moet er dan nog zonodig gevaccineerd worden met
lichaamsvreemde stoffen?
Dit zijn zomaar reacties die wij krijgen en vragen die ze oproepen!
Op dat moment reageerde ook een mevrouw van wie de hond net een behoorlijke operatie
had ondergaan. Er was aan de zijkant een gezwel verwijderd met de huid eromheen, zo
groot als een voetbal. Het dier maakte het naar omstandigheden goed.
Ze waren in afwachting van wat uit het onderzoek naar voren zou komen. Maar ook deze
dame reageerde tijdens wat over vaccinaties op dat moment aan de orde was in het verhaal.
Zij zei: ‘Onze hond heeft vorig jaar een vaccin gehad precies op de plaats waar nu het gezwel
zat. Het dier schreeuwde het toen uit. Dus dat is de aanzet geweest; nu begrijp ik het!’
Persoonlijk vertel ik alleen maar wat de luisteraars vertellen als reacties, dus geen
documenten met deze verhalen maar wel verhalen uit het leven dat wij allemaal elke dag
weer beleven. Gewoon uit de praktijk!
Weer iemand anders mailde laatst door dat een ouder persoon in een tehuis qua
gezondheid al niet meer die conditie had die gewenst was om mogelijk nog enkele jaren te
leven. De verwachtingen waren dat dit niet heel lang meer zou duren. Toch besloot men nog
even het griepvaccin in te spuiten!
Dit zijn een paar voorbeelden die zijn aangereikt als gevolg op dat wat ter sprake komt via
lezingen.
Onderstaand verhaal kreeg ik recentelijk van een moeder en met haar toestemming mogen
wij dit verspreiden.
Beste Anneke,
Onze zoon is ook duidelijk een slachtoffer van de bijwerkingen van de vaccinaties.
Hij was een vrolijke baby, die altijd lachte en mensen aantrok. Vier dagen na zijn vaccinaties
kreeg hij koorts en plekken op zijn been. Ik heb het uiteraard direct gemeld bij het
consultatiebureau maar er werd gezegd dat hij dan verkeerd geprikt was en dat de koorts niet
van de vaccinatie kon komen maar dat hij al ziek had moeten zijn.
Vanaf dat moment kende ik mijn zoon niet meer, hij stopte met spelen en keerde compleet in
zichzelf, kreeg autismesymptomen en de ergste driftbuien die je je maar kunt voorstellen:
sloeg mij een bloedneus, hersenschudding, etc.
Hij eet al 2,5 jaar niet meer (alleen droog brood).
Uiteraard hebben wij eerst het consultatiebureau, dan de huisarts, ziekenhuis,
kinderpsycholoog, psychologische hulp in huis, alles al geprobeerd.
Nu zit hij inmiddels al 3 maanden in een psychiatrische dagbehandeling waar hij elke dag
alleen maar voor zich uit zit te staren. Wij moesten hem als een autist behandelen van de
psycholoog en de psychiater maar dat werkt averechts bij hem. Daar werd hij allen maar nog
bozer van!
Ze begrijpen er niks van.
Wij kregen als ouders te horen dat hij zich op “grijs gebied” voor hun bevond en complex was.
Normaliter hebben ze altijd wel een soort diagnose na 3 maanden bestuderen, maar voor ons
niet. Bij ons in huis doet hij het wel veel beter en dat vinden ze vreemd. Wat wij vreemd

vinden is dat hij eerst ‘normaal’ was. Als moeder weet je dat en zie je dat. De laatste 6 weken
gaat het zo slecht met hem dat hij de hele dag door hyperventileert. Omdat de medische
wereld dit niet kent heb ik uit wanhoop met twee zeer goed bekende helderzienden contact
gehad omdat Lucas zelf niet wil of kan praten en die zeiden allebei dat hij postvaccinatie‐
syndroom had.
Een paar weken geleden ben ik bij een homeopaat aan het ontgiften van de vaccinatie
begonnen en Lucas heeft al op verschillende manieren hier duidelijk op gereageerd. We zijn
nog maar net begonnen en het is een hele lange weg maar toch wil ik mijn verhaal vertellen
omdat niemand mij gelooft en er dus al 2,5 jaar samen met Lucas alleen voor sta.
We hebben zo veel moeten doorstaan en meegemaakt zoals opgelicht door een homeopaat
die beweerde dat ze Lucas anderhalf jaar geleden kon ontgiften van de vaccinaties en dat je
er dan achter komt dat ze daar de opleiding niet voor heeft gehad en zich met andere dingen
bezighield.
Het ergste vind ik dat ik mijn zoon niet kan helpen omdat niemand mij gelooft, ik ben door
zoveel mensen uitgelachen (dokter, ziekenhuis, oude homeopaat en logopediste).
Het gedrag van Lucas is zo veranderlijk als het weer en hij is ook hoogsensitief, schijnt geen
aura te hebben en heeft dus een openenergie. Hij schijnt zelfs pijnen van andere mensen te
kunnen voelen en vertelt ons dingen die hij niet kan weten en daar moet je echt niet mee
aankomen bij een psycholoog of psychiater.
Dit is mijn verhaal in het kort samengevat.
Met vriendelijke groet,
Mama van Lucas

Dit is een verhaal, zwart op wit, van een moeder die duidelijk wanhopig is. Men wil zo graag
dat wij allen het reguliere circuit voluit vertrouwen en blindelings nalopen. De vele goede
artsen met goede bedoelingen uitgezonderd.
Dan is het ook een gegeven dat er overal ‘kaf onder het koren’ aanwezig is, zowel in het
reguliere circuit als in het wat dan alternatieve circuit genoemd wordt.
Dit heeft alles te maken met de intentie van de persoon in kwestie. Wie last heeft van
‘broodnijd’ zal in beide gevallen niet correct reageren, want een collega gunt men dan niet
‘de eer’ om een patiënt misschien vollediger te kunnen helpen. Men is te trots om inzichten
van derden erbij te betrekken en de eigen bankrekening is waarschijnlijk het belangrijkst.
Als een man of vrouw die bewust voor de gezondheidszorg heeft gekozen niet open kan
staan voor andere mogelijkheden dan zijn eigen ‘keuken’ dan is die persoon het niet waard
om de medemens te woord te staan over diens gezondheid.
Dus met andere woorden: personen met niet zuivere intenties kom je overal tegen, alleen,
wat zo opvallend is, is het feit dat wanneer dit in de zogenaamde alternatieve hoek gebeurt
allen over één kam geschoren worden.
Voortschrijdend inzicht!
Wat te denken van voortschrijdend inzicht?
Dat gebeurt overal. Er veranderen technieken en inzichten door praktijkervaringen wat ook
het geval is in de zogenaamde alternatieve hoek. Wat mij betreft heet dit zo want wat is
alternatief? De reguliere geneeskunde is ontstaan uit deze alternatieve hoek! Men ging uit

natuurlijke medicijnen synthetische varianten produceren omdat daar patenten op aan te
vragen zijn. Geen stoffen die ‘spreken’ met ons lichaam, wel nee, allemaal ingrediënten die
geïsoleerd of gemanipuleerd zijn. Van ‘puur natuur’ en ‘passend bij ons lichaam’ kunnen die
winstgevende ondernemingen niet leven zoals nu het geval is. Gezond of niet, maar die spuit
moet erin!
Qua behandeling, of dat nu regulier of alternatief is heb je te maken met de intentie van de
persoon in kwestie! Een hele beroepsgroep kun je daar niet op afrekenen.
Zo heb ik ook staaltjes vernomen uit de alternatieve hoek. Een homeopaat die rustig tegen
haar patiënt zegt dat het onverstandig is over te stappen naar een andere methode!
Wat als men nu een andere invalshoek heeft gevonden die mogelijk sneller resultaten kan
opleveren?
Het is niet de bedoeling maanden, zo niet jaren medicijnen te slikken vanuit de reguliere
kant, maar ook niet vanuit de alternatieve kant.
Dat is net zo verkeerd! Het zelfgenezend vermogen van het lichaam moet op de juiste wijze
geactiveerd worden.
Dat is heden ten dage mogelijk met vele therapieën als we op alle beurzen in ogenschouw
nemen. Laat je niet misleiden, ook niet op dat gebied!
Wat betreft voortschrijdend inzicht qua apparatuur: dat is ook daar aan de orde.
Uit ervaring weet ik dat een bepaalde methode in ons land zeer succesvol is maar dan is het
wel wenselijk om een therapeut te weten die over de modernste versie van de apparatuur
beschikt. De oudere versies kunnen wel lichamelijke blokkades meten maar tot op een zeker
niveau.
Dat is logisch en als we dit vergelijken met de autobranche, de eerste modellen zijn ook niet
meer te vergelijken met wat je tegenwoordig voorbij ziet zoeven.
Dat is nu ook aan de orde bij al die therapeuten die gebruik maken van de meest mooie
machines en andere hulpmiddelen die zeer geavanceerd zijn. Persoonlijk heb ik zo al wat
inzichten gekregen in deze branche. Dit is gebeurd door de eenvoudige reden dat wij tijdens
onze lezingen ook vertellen dat er ook nog een lichtpuntje is voor allen die vaccins tot zich
hebben genomen. Je kunt ze namelijk laten ontstoren.
Dan worden niet alleen de vaccins ontstoord maar allerlei tekortkomingen en klachten en
kwalen komen naar voren.
Steeds als ik weer dergelijke mooie mogelijkheden zie dan vraag ik mij af waarom regulier en
alternatief nu niet op grote schaal samen door één deur kunnen.
Want nu gebeuren er zoveel goedbedoelde handelingen die veel krachtiger kunnen worden
wanneer velen het ego laten varen, de handen inéén slaan en elkaar oprecht ‘collega’
durven noemen!
Gezondheidszorg! Zorgen voor de gezondheid!
Zorgen, zorgen voor… Gezondheidszorg. Daar zit ook het woord ‘zorgen’ in. Waar maakt
men zich zorgen om? Om de gezondheid van de medemens of om het banksaldo?
Deze vraag komt veelvuldig naar buiten en door de verhalen die wij te horen krijgen is het
gevoel van samenwerken enorm groot geworden.
Niemand kan het alleen! Wie dat denkt is snel uitgewerkt. ‘Samen staan we sterk’ is een
veelgehoorde kreet en enorm waar!
Wie de hulp in durft te roepen van collega’s en oprecht gaat samenwerken, zal tot grote
resultaten komen. Gezamenlijk de kennis bundelen zal de ‘Gezondheidszorg’ alleen maar ten
goede komen.

Wat hoor je nu?
Een hartpatiënt krijgt het advies meer vitamine C te gebruiken. Dit is namelijk een belangrijk
onderdeel in ons lichaam wat wij zelf zullen moeten aanvullen om de gewenste resultaten te
halen. Persoon in kwestie heeft dat advies letterlijk ter harte genomen en het gevolg was
minder pijn rond de hartspier. Voelde zich beter, sterker en dus opgewekter.
Tijdens een controle bij de hartspecialist was diens reactie dat deze meneer vooral op moest
passen voor zijn nieren!
Met andere woorden: door het werken in hokjes, in afgebakende gebieden, terwijl ons
lichaam één is, alles heeft verband met elkaar, krijg je dergelijke scheve reacties.
Een pijn aan een orgaan kan wel het gevolg zijn van heel iets anders wat niet bij die ene
specialist in het pakket van kunde zit.
Wat wij ervaren met bepaalde therapeuten in het land die in de alternatieve hoek werkzaam
zijn met mogelijkheden om het hele lichaam in kaart te brengen, is dat je dan het verband
gaat zien. Je kunt je lichaam niet in zoveel vakjes opdelen. We hebben één lichaam wat in
zijn totaliteit bekeken dient te worden. Dus is overzicht gewenst en niet zoveel verschillende
inzichten door zoveel verschillende specialisten die niets mogen zeggen over het vakgebied
van een collega want daar hebben zij niet verder op gestudeerd. Een ieder heeft zijn of haar
specialisatie terwijl ons lijf zich daar niets van aantrekt.
Samenwerken zal in dit geval in korte tijd tot grootse effecten kunnen leiden. Wat dan ook
mee gaat spelen is het gegeven dat er dieper naar de oorzaak gekeken zal worden. Klachten
ontstaan op een bepaald moment en zijn het gevolg van iets. Dat ‘iets’ moet uitgezocht
worden want we kunnen wel heel leuk via knappe operaties een hart weer prachtig
oplappen maar als de patiënt niet zijn of haar leefpatroon of eetpatroon drastisch gaat
veranderen of geestelijke blokkades niet kan aanpakken omdat hier niet naar gekeken
wordt, dan zal deze mevrouw of meneer binnen de kortste keren weer de deur van het
ziekenhuis binnen lopen! Of nog erger: per ambulance binnen gebracht worden als het al
niet te laat is!
Kennis delen!
Dat is wat wij graag zien en aan mee willen werken. Kennis delen!
Er zijn prachtige mogelijkheden om het hele lichaam in balans te brengen. Dat gaat ook niet
even van ‘hup, knop om en klaar’… Allereerst moet je het zelf willen en als je niet bereid
bent om adviezen op te volgen ten aanzien van voeding, supplementen of andere
mogelijkheden, kun je wel stoppen.
Wie denkt het leven daarna weer ‘te vieren’ via de oude paden van weleer komt al snel van
een koude kermis thuis.
Er is veel mogelijk in ons kleine landje. Een klein landje met een grote mond! Overal staan
we graag vooraan maar toch laten we ons op alle fronten manipuleren.
Een veel gehoorde kreet is: ‘De Overheid heeft het toch zo goed met ons voor!’…
Welke Overheid? Die zevende poging na de verkiezingen, om uit een samenraapsel een
nieuw kabinet te vormen? Hebben zij het goede met ons voor?
De kiezer heeft gesproken maar men jengelt als kleine kinderen om de eigen zin door te
drijven.
Wat een vertrouwen geeft dat!!!
Dan de Gezondheidsraad! Dames en heren, die met kennis van zaken de minister van advies
moesten voorzien ten tijde van de aankoop van het HPV‐vaccin.

Kennis van zaken? Wel dat valt te bezien. Van de 16 personen hadden 8 daarvan belangen
bij de fabrikant die uiteindelijk het vaccin leveren mocht. Objectief?
Over de Gezondheidsraad gesproken... Persoonlijk heb ik het mogen beleven tijdens een
televisie‐uitzending dat een dame uit die beroemde raad glashard stond te vertellen dat
kwik een lichaamseigen stof is.
Op een ander moment was ik er getuige van dat iemand van die raad een Cola‐Light
bestelde!
Hoe gezond is die Gezondheidsraad? Light producten bevatten aspartaam en kwik is echt
niet een lichaamseigen stof. En de smoes dat we het via vis ook binnen krijgen is de grootste
rotsmoes die je kunt verzinnen!
De media.
Ook de media zijn debet aan de vrijheid van keuze. Via reclame komen ziektebeelden voorbij
waar altijd wel een middel tegen is. Althans, volgens de fabrikanten!
Televisieprogramma’s die actualiteiten presenteren laten graag altijd twee partijen elkaar de
vliegen afvangen en de kijker blijft uiteindelijk verdwaasd achter. Het is meer een
gehakketak, een bekvechterij, dan rustig de feiten op een rijtje zetten.
Welnee, het moet flitsend gepresenteerd worden en wie vanuit de bevolking met andere
argumenten naar voren komt moet het liefst even weggezet worden als ‘bijzonder’ maar dan
in de verkeerde zin van het woord.
Persoonlijk doet mij dit nu helemaal niets maar het is zo oneerlijk tegenover de kijkers die
eigenlijk verwachten na een onderwerp meer inzichten te hebben gekregen.
Voetbal is niet mijn passie maar de legendarische zin van Johan Cruijff hanteer ik graag: ’Elk
nadeel heb z’n voordeel’.
Dat is zeker waar, heb ik mogen ondervinden, als men je wegzet als ‘kruidenvrouwtje’ of
andere benamingen waar ik niet koud of warm van word. Want het positieve gevolg is dat
men ons juist door deze houding helpt!
Frons je de wenkbrauwen? Het is echt waar, wij zijn daarbij enorm geholpen. Negatieve
aandacht zorgde voor nog meer positieve aandacht want alleen al uit nieuwsgierigheid zijn
velen op onze site gaan kijken. Wie dat deed kwam er achter dat wij zo gek nog niet zijn
want het materiaal dat men aantrof loog er niet om. De ogen gingen bij velen open en dat
was wat wij wilden bereiken, niets meer en niets minder! Ogen open, nadenken, je eigen
keuzes maken, zelf verantwoording nemen. Overheid en artsen mag je de verantwoording
niet geven over je eigen lichaam en dat van je kinderen. Het is ieders plicht zelf na te
denken. Ongelofelijk, welke invloed media op een negatieve manier heeft. Wat men ziet op
de buis is ‘waarheid’. Welke waarheid? De waarheid van de fabrikanten die middels lobby
overal binnenkomen en zo hun dure middelen slijten?
De waarheid van een minister? Die weer naar de pijpen danst van anderen?
De waarheid van de Gezondheidsraad? Zij die op bepaalde momenten zelf profijt hebben en
kwik normaal in het lichaam achten, weggespoeld met Cola‐Light?
Tijdens de laatste HPV‐campagne is er geen aandacht voor dit onderwerp op de televisie
geweest. Dat was wel gemakkelijk want dan hoefden de tegengeluiden ook niet gehoord te
worden. Minder onrust in het land was het gevolg. Velen die zich toch niet zo goed
geïnformeerd hadden gingen al snel anders denken: ‘Dan zal het wel meevallen en kan mijn
dochter het vaccin wel krijgen’.
Des? Softenon? Tik maar eens in op het internet wie vergeten is wat dit heeft veroorzaakt.

Er zijn wereldwijd meldingen van meisjes die na HPV‐vaccinaties problemen krijgen tijdens
het douchen. Warm water zorgt voor een reactie en vele meisjes zijn onwel geworden
tijdens het douchen tot overlijden aan toe.
Ach zullen belanghebbende nu weer denken: ‘Wat een onzin, dat heeft niets met het vaccin
te maken’.
Als er veel meldingen zijn kun je daar niet meer omheen. Reacties wereldwijd! Daar waar
men al langer aan het vaccineren is, daar komen nu de meeste reacties nu vandaan.
Hoestende schapen.
Wel eens een hoestend schaap gehoord? Vandaag kreeg ik van
iemand het verhaal dat zij naast een weiland wonen waar
schapen lopen. Afgelopen zomer liepen zij te hoesten, zo
opvallend, het was geen gehoor. Dit was na vaccinatie. Wie nu
schapen hoort hoesten moet maar eens gaan navragen bij de
eigenaar.
Van deze zelfde dame weet ik ook dat kippen in de ogen
gevaccineerd worden. Zij hebben thuis kippen en de kinderen
vinden het leuk om mee te doen met speciale keuringen,
wedstrijden en ander vermaak waarbij de kip in de belangstelling
staat. Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat vaccineren
verplicht is. Anders geen deelname.
Het vaccin wordt via de ogen ingespoten.
Hoelang accepteren wij dit nog?
Zij vertelde ook dat er al snel een kip overleed nadat het dier even
mee had mogen doen om zich te profileren.
Dieren en vaccins zijn ook een hoofdstuk apart. Wie op vakantie wil zonder huisdier heeft de
keuze.
Òf gevaccineerd het pension in, òf ongevaccineerd
een particulier zoeken die wil oppassen en dan
kun je die betalen. Het is een keuze, zoals alles in
het leven dat is!
Zo zijn er vele verhalen verteld door mensen die
dit hebben ervaren.
Dit is zoals dat heet: ‘Uit het leven gegrepen!’.
Er is nog een persoon die dergelijke verhalen
heeft verteld. Die verhalen kun je lezen in een
boek. Wie elke week mijn schrijfsel leest zal
gedacht hebben, hé geen boek?
Op de valreep! Het boek met als titel
‘Bijwerkingen’. Geschreven door John Virapen. Deze man heeft 35 jaar in de farmacie
gewerkt en is ook directeur van Eli Lilly geweest te Zweden. Dit is de man achter de Prozac.
Hij vertelt openhartig hoe doktoren worden gemanipuleerd door de farmacie, hoe zij
‘beloond’ worden als men maar de middelen voorschrijft die er voor zorgen dat het
banksaldo flink blijft stijgen.

Wie dit boek leest zal begrijpen hoe bovenstaande ervaringen van onze eigen landgenoten
tot stand zijn gekomen. Daar zijn geen officiële documenten van. Maar wat hebben die voor
waarde?
John vertelt in zijn boek ook dat artsen en wetenschappers omgekocht
worden om hun handtekening onder stukken te plaatsen die in het
voordeel zijn van de fabrikant. Daar waren grote bedragen mee
gemoeid.
Is een dergelijk document waardevol? Is dat wetenschap?
Gemanipuleerde uitslagen geloven wij? Verhalen van landgenoten
zonder belangen worden voor gek verklaard?
Hoe zot is dit?
Alles is bekend! Alles kun je weten of ontdekken. Het is een kwestie
van de juiste informatie op het juiste moment aangereikt krijgen. Ik
hoop dat dit voor jou een juist moment is.
Ik voel mij stukken prettiger nadat mijn lichaam in balans kwam alleen
al door het ontstoren van alle vaccins die ik in mijn jeugd heb gehad. Ook een ervaring uit de
praktijk die ik graag deel!
Onderstaand gedichtje kregen wij van Jacqueline. Dit krijg je ook als je lezingen verzorgt!
Het zijn niet alleen ervaringen en vreselijke berichten. Daar dit een behoorlijk nadenkertje is
deel ik het graag met velen!
Wat Mij Overkomt,
komt door mijn
“VASTE OVERTUIGING”.
Als ik blijf kijken,
Zoals ik altijd heb gekeken.
Blijf ik denken,
Zoals ik altijd dacht.
Als ik blijf denken,
Zoals ik altijd heb gedacht.
Blijf ik geloven,
Zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven,
Zoals ik altijd heb geloofd.
Blijf ik doen,
Zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen,
Zoals ik altijd heb gedaan.
Blijft mij overkomen,
Wat mij ALTIJD OVERKOMT.!!
Myfengshui

Jacqueline

Anneke Bleeker
Bergen NH
22 september 2010
www.verontrustemoeders.nl
(Foto’s © Anneke Bleeker. Bij plaatsing van dit artikel mogen zij daarbij geplaatst worden
met naamsvermelding)
Links:
HPV verhalen wereldwijd:
www.sanevax.org
Bijwerkingen
waarvan sommige dodelijk kunnen zijn
John Virapen
ISBN: 9789079872138
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872138&PC=AB24AD8F
Lezingen:
Overal in het land geven wij lezingen, daar waar jij het wilt. Bij de agenda op de site kun je
lezen hoe dit werkt. Niemand kan iets alleen. Wij ook niet en daarom hebben wij juist jou
nodig om ons te helpen. Als velen dat nu eens éénmalig willen verzorgen, bereiken we
samen heel veel!
Dank alvast.

