
Waar zullen we het nu eens over hebben? 
 
Waar zullen we het nu eens over hebben?  
Afgelopen  week  kwamen  er  diverse  berichten  binnen  waarbij  je  dacht:  ‘interessant, 
onthullend of… al zo lang bekend, komen ze daar nu pas achter?’ 
 
Moeten we het nu hebben over de Bilderberg‐groep?  
De conferentie van deze groep wordt dit jaar gehouden tussen 3 en 6 juni in Hotel Dolce in 
de plaats Sitges ten zuiden van Barcelona in Spanje. 
Wie bekend  is met de Bilderberg‐groep, weet dat het geen gezellige club van  invloedrijke 
personen is die voor de pure gezelligheid en ontspanning bij elkaar komt.  
De eerste conferentie werd tussen 29 en 31 mei in 1954 gehouden in het Bilderberg hotel te 
Oosterbeek, nabij Arnhem. Opgericht o.a. door Prins Bernhard. Als we naar de samenstelling 
van de Bilderberg‐groep kijken heeft het er alle schijn van, dat hetgeen op hun conferenties 
besproken wordt van wezenlijke invloed is op de politieke wereldgebeurtenissen. 
Onze  Koningin  staat  ook  op  de  gastenlijst  evenals meerdere  bekende  Nederlanders.  De 
agenda was ook dit  jaar uitgelekt en eigenlijk hangt er al sinds de oprichting een sluier van 
geheimzinnigheid rondom deze club. 
Daar gaan we het verder niet over hebben. Wat dan? 
 
Bill Gates? De uitspraken van deze man liegen er ook niet om: 
"The world today has 6.8 billion people. That's heading up to about nine billion. Now if we do 
a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower 
that by perhaps 10 or 15 percent!" [About 1 Billion People!] 
Vertaald: 
Op de wereld leven vandaag de dag zo’n 6,8 miljard mensen. We stevenen af op ongeveer 9 
miljard mensen. Als we nu gigantisch ons best doen met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en 
reproductieve gezondheidsdiensten, zouden we dit aantal kunnen verlagen met 10 tot 15%. 
Slip of the tongue, of… 
Ach, dit is ook al zo lang bekend, de moeite van het vermelden? 
  
Dan wat vandaag als een  stroom aan nieuws binnen kwam uit diverse hoeken en diverse 
kranten.  
‘Griepexperts gezondheidsorganisatie werkten ook voor farmacie’  
De belangenverstrengelingen van medewerkers van de WHO werden van alle kanten belicht. 
 
‘PARIJS ‐ Enkele experts die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waren  ingehuurd 
om de  risico's  rond de Mexicaanse griep  te beoordelen, stonden  tevens op de  loonlijst van 
twee farmaceutische bedrijven die vaccins tegen de ziekte produceerden. 
 
Daarmee  heeft  de  WHO  haar  eigen  regels  geschonden  en  was  er  sprake  van 
belangenverstrengeling. Dat schrijft het gezaghebbende medische tijdschrift British Medical 
Journal (BMJ) vrijdag’. 
 
Deze praktijken waren bij ons ook allemaal al bekend, sterker nog tijdens de lezingen die wij 
geven vertellen wij dit soort praktijken elke keer weer.  



Evenals  het  feit  dat  de Gezondheidsraad  uit  zestien  personen  bestond  die minister  Klink 
moest  adviseren  ten  tijde  van  het  aanschaffen  van  het  HPV‐vaccin.  De  helft,  dus  acht 
personen, had direct of  indirect belangen bij de  fabrikant die uiteindelijk het vaccin mocht 
leveren. Wie zichzelf wil overtuigen kan de uitzending van Zembla bekijken van 19 oktober 
2008. 
Daarin wordt dit uitgebreid verteld. 
Nee, al deze  feiten gaan we nu ook niet behandelen, geen  zin  in want dit nieuws  is al  zo 
oudbakken… Herkauwd en nog eens herkauwd! Wie dat nu nog niet weet… 
 
Een boek bespreken? Ook een  goede mogelijkheid om eens een  andere  kijk op  zaken en 
gebeurtenissen  te  krijgen.  Door  het  lezen  van  goede  boeken  vergroot  je  je  kennis  en 
inzichten kunnen veranderen. 
Een boek, geschreven door Prof. Dr. Walter Hartenbach,  is de moeite waard om velen de 
ogen te openen.  
De titel is: ‘De cholesterol leugen’… 
Via dit boek kom je achter de waarheid hoe cholesterol gemanipuleerd wordt wederom door 
de farmaceutische industrie en zo slikken we weer de nodige medicijnen. Wie hier meer over 
wil weten moet zelf dat boek eigenlijk maar aanschaffen. 
 
‘Een pleidooi voor echt eten’ 
Ook een titel van een boek, geschreven door Michael Pollan. Zijn stelling  is:  ‘Eet nooit  iets 
wat je overgrootmoeder niet als voedsel zou herkennen!’ In dit boek staan zeer interessante 
dingen maar we hebben het wel vaker over voedsel, dus nu even niet! 
Een  totaal ander boek misschien? Lara Masanowa Tatje heeft borstkanker gehad en  is op 
eigen  kracht  genezen  van dit ongemak. Ongemak?  Ja ongemak, want  als  je het boek  van 
Andreas  Moritzs  zou  lezen  met  als  titel:  ‘Kanker  is  geen  ziekte…  maar  een 
overlevingsmechanisme’ dan is het ook helder welke weg Lara heeft bewandeld. Zeker, met 
de  nodige  ondersteuning  van  een  arts, maar  niet  via  de  reguliere methoden waar  velen 
letterlijk  instorten, door  angst  gedreven. Het boek dat  Lara heeft  geschreven heet:  ‘Ik en 
kanker… Genezen op eigen kracht’. 
Heel  goed  boek,  gemakkelijk  te  lezen  en  een  regelrechte  aanrader… maar  om  dat  nu  te 
bespreken? Eigenlijk wil ik iets positiefs meegeven.  
Nu zijn bovenstaande boeken zeer positief want ze geven ons een andere kijk op de feiten 
en we kunnen daar allemaal iets aan hebben. Zeker de moeite waard. Maar vandaag? 
Eerlijk  gezegd  ben  ik  er  niet  uit  wat  ik  jullie  wil  vertellen.  Er  is  zoveel  en  even  zoveel 
onderwerpen worden het liefst weggestopt, achter gehouden of ontkend. 
 
Hoe belangrijk is water? Ook zo’n vraag. 
‘Super belangrijk’, zul  je meteen denken. Waar! Ook daar  is een boek over. Een bestseller 
zelfs. 
Geschreven door Dr. F. Batmanghelidj.  
Het boek heeft als titel: ‘Water het goedkoopste medicijn voor je gezondheid, voor genezing, 
voor je leven’. Met als subtitel: “Je bent niet ziek, je hebt dorst!” 
Als  je deze  titel  leest weet  je zeker dat de  farmacie op dit  ‘medicijn’ ook geen patent kan 
aanvragen. Ook weer een boek dat grootschalig gelezen moet worden! 
 



Nu weet  ik wat  ik wil vertellen,  lees dit boek over water ook zelf maar,  ik ga het over een 
kruidendrank hebben. 
 
Kruiden zijn al zo oud als de weg naar Rome. En dat  is oud! Onze voorouders wisten heel 
goed wat  zij  konden bereiken met deze  geschenken  van de natuur  en pasten dat  toe bij 
kwaaltjes en ongemakken, ter ondersteuning en in gerechten. 
Zo  heb  ik  een man  leren  kennen wonend  in  Veendam.  Deze  plaats  ligt  in  de  provincie 
Groningen. De naam van deze meneer is Jan Smit.  
Jan heeft een kruidenelixer samengesteld van wel 120 kruiden. Zelf had hij enorme baat bij 
dit mengsel ten aanzien van zijn ziekte Fybromyalgie.  
Maar inmiddels heeft hij vele mensen positief geholpen. Mensen met uiteenlopende vormen 
van ziektes. Er zijn personen die kanker hadden en in een dusdanig stadium verkeerden dat 
zij  door  de  reguliere  geneeskunde  te  kennen  hadden  gekregen  niet  lang meer  te  zullen 
leven. 
Fijn is dat eigenlijk, als een arts je vertelt: ‘je hebt nog zoveel weken of maanden…’. Net of je 
daarna  in  ‘gestolen  tijd’  leeft  als  je de  ‘gegeven’  tijd hebt overschreden.  Eigenlijk  zouden 
artsen daar eens over moeten nadenken want het is nogal wat als je een tijdsspanne krijgt. 
Geestelijk  ga  je  je  namelijk  instellen  op  die  tijd  als  je  niet  positief  een  andere  oplossing 
zoekt! Even om over na te denken. 
Maar zo zijn er personen die ook dergelijke voorspellingen hadden gekregen en nog steeds 
rondwandelen sinds zij de kruidenelixer van Jan gebruiken. 
Jan is begonnen met de elixer voor dieren, daar zijn diverse soorten voor. In het begin was er 
één soort en wel voor duiven. Jan was een fervent duivenhouder en zijn duiven hadden een 
zeer goed uithoudingsvermogen door de kruidenelixer. Maar wat voor dieren goed is, is ook 
voor ons mensen goed, dus zo ontstond ook de variant voor ons soort wezens. 
De  kruidenelixer  voor  ons  bevat  minimaal  120  soorten  kruiden  en  het  is 
weerstandverhogend.  Puur  natuur  en  het  product  van  Jan  is  goedgekeurd  door  alle 
instanties die daar over gaan.  
 
Een  kalkoenhouderij  gebruikt  ook  de  elixer  van  Jan,  maar  dan  de  dierlijke  versie.  Het 
voordeel  is,  als  dergelijke  bedrijven  dit  gaan  gebruiken,  zij  geen  antibiotica  en  andere 
vervelende  stoffen meer  toevoegen  in het drinkwater  van de dieren. De eigenaar  van dit 
bedrijf  had  de  positieve  ervaring  dat  zijn  kalkoenen  alle  lof  oogstten  bij  de  slachterij. De 
levertjes waren schoon en dat wil zeggen dat het dier in zeer goede gezondheid verkeert. De 
lever is het orgaan dat alles opslaat als wij teveel verkeerde stoffen binnen krijgen. 
Het vlees van de kalkoenen was ook beter, mooier, kortom iedereen was blij! 
Nog een ervaring op dat gebied heeft Jan met een kippenhouderij. Het zelfde verhaal, maar 
ook de eieren  zijn  smakelijker… gemakkelijker  te pellen en uiteraard gezonder. Dat  is het 
logische  gevolg  als  de  dieren  geen medicatie  krijgen  en  op  pure  ‐  natuurlijke  ‐ middelen 
kunnen leven. 
Wat zou het mooi zijn als dit grootschalig het hele land door gebruikt zou gaan worden. Stel 
je voor… al het vlees schoon, geen antibiotica of andere giftige middelen meer aan boord. 
Denken wij even terug aan de uitzending van Zembla van 11 april 2010, waarin zeer duidelijk 
verteld werd  dat  de  dierenartsen  75%  van  hun  inkomsten  zouden  verliezen  als  zij  geen 
antibiotica meer mogen voorschrijven… 
In diezelfde uitzending kwam ook duidelijk naar voren dat deze gifstoffen in het bodemwater 
komen en zo in onze groente en fruit. Kunnen wij dit patroon doorbreken? 



Ja, dat kan! Waar een wil is, is een weg!  
Maar… dan moeten wij het wel gezamenlijk en grootschalig aanpakken. Alle dierhouderijen 
zouden zelf eens moeten ervaren wat deze elixer kan betekenen voor hun bedrijf. Is dat veel 
moeite? 
De kosten van de antibiotica vallen weg wanneer er overgestapt wordt op dit product. De 
kwaliteit van het vlees wordt beter dus  zal ook de  financiële kant daarin positief omhoog 
gaan. De opbrengst  van de eieren  is hoger; dit heeft het bedrijf  al ervaren waar  Jan ook 
elixer heeft geleverd. De eigenaar is zeer tevreden want er gaan ook minder kippen dood.  
Minder uitval, meer eieren en betere kwaliteit kippenvlees zonder verkeerde toevoegingen. 
Wat zeggen we hiervan? 
Is dit positief? Of te positief en wordt ook dit het liefst overal geweerd omdat het zo ‘zielig’ is 
voor de dierenartsen die dan 75% inkomsten missen? 
Moeten wij daar  ‘medelijden’ mee hebben  als we op die wijze onze dieren, de  grond en 
andere natuurlijke producten verpesten? Besef dat we uiteindelijk ons zelf verpesten? Daar 
zijn we al hardlopend mee bezig! 
Dit is negatief maar de waarheid! Wat positief is en ook de waarheid is het feit dat Jan Smit 
een passie heeft en op bijna 71  jarige  leeftijd zich enorm  inspant voor ons allen omdat hij 
een middel heeft  samengesteld dat ook door  een  aantal personen bij de universiteit  van 
Wageningen met enthousiasme is ontvangen. 
Een bakker ergens in Groningen gaat de eieren gebruiken van de kippen die de elixer hebben 
gehad. Groningen  is mij te ver om de producten bij die bakker te kopen. Daarom  ‘moeten’ 
andere  bakkers  ook  deze  eieren  gaan  gebruiken,  opdat wij  allen  dit  goede  van moeder 
natuur kunnen kopen. 
Maar ook één bedrijf die eieren verkoopt kan de aanvoer niet  landelijk  regelen dus zullen 
meer kippenhouderijen aan de kruidenelixer moeten gaan! 
Hoe  krijgen  we  dat  voor  elkaar?  In  elk  geval  door  deze  informatie  te  verspreiden. 
Dierhouderijen  in  je  eigen  omgeving  hier  van  op  de  hoogte  te  brengen.  Want  wie  de 
informatie niet heeft kan hier ook het profijt niet van ervaren. 
Jan zit vol verhalen over alle goede resultaten die er tot nu toe zijn behaald. Persoonlijk heb 
ik hem ontmoet en geluisterd naar al zijn bevindingen. 
De elixer  is vriendelijk qua prijs en geweldig qua product. Wij wijzen allen graag de goede 
weg wat  dit  soort  producten  en  ervaringen  betreft.  Sterker  nog  dit mogen wij  niemand 
onthouden. 
Wij hebben geen enkel belang bij al deze producten en wie deze elixer wil aanschaffen kan 
dat doen door informatie te zoeken via internet. Als je de naam van Jan intikt en het woord 
Duo kruidenelixer erbij dan kom je bij veel informatie‐ en verkoopmogelijkheden. 
In het kader van dat wat wij doen… goede  informatie verspreiden en een bewustwording 
opgang proberen te krijgen ten aanzien van de vaccins en medicijnen  is dit product  ‘Het ei 
van Columbus!’ 
Geen  antibiotica  meer  nodig  bij  de  dierhouderijen  en  een  gezond  eindproduct.  Geen 
afvalstoffen in het grondwater. 
Wat betreft de ervaringen bij mensen die de elixer hebben gebruikt bij diverse  ziektes en 
klachten… Ook daarbij denk je… dit product moet gewoon grootschalig verspreid worden! 
 
Deze  boodschap  was  in  mijn  ogen  nu  eens  belangrijker  dan  in  te  gaan  op  allerlei 
‘nieuwsfeiten’ die al zo lang circuleren!  



Deze  kruidenelixer  kan  juist  positief  bijdragen  in  de  verbetering  van ons  immuunsysteem 
opdat wij sterker worden. En er minder farmaceutische middelen geaccepteerd worden. Er 
zo ook minder gewicht  in de schaal gelegd kan worden door de WHO met adviezen om tot 
vaccineren over te gaan omdat er weer een zogenaamde griep op komst is om de schatkist 
van de fabrikanten te vullen! 
Geen  vaccins,  geen  andere  chemische  rommel  voor  verzonnen  ziektes  maar  een 
kruidenelixer die ons zo sterk maakt dat wij lachen om de grappen en grollen van alle heren 
en dames die ons proberen ‘gek’ te maken. Want uiteindelijk komt hun bedrog toch uit… zie 
de verhalen over de belangenverstrengeling van personen die de WHO adviseren en belang 
hebben bij de verkoop van vaccins! En wij wisten het al! 
 
Anneke Bleeker 
Bergen NH 
5 juni 2010 
 
www.verontrustemoeders.nl 
 
Link naar Bilderberg conferentie: 
http://www.argusoog.org/2010/06/agenda‐bilderberg‐conferentie‐2010‐uitgelekt/ 
 
Filmpje uitspraak Bill Gates: 
http://www.youtube.com/watch?v=‐0gvDkVcFkI 
 
Links kranten: 
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1386336.ece/Griepexperts_gezondhe 
http://www.demorgen.be/dm/nl/4352/Mexicaanse‐
griep/article/detail/1114258/2010/06/04/Griepexperts‐WHO‐werkten‐ook‐voor‐
farmacie.dhtml 
http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2912 
http://frontpage.fok.nl/nieuws/388620/1/1/50/belangenverstrengeling‐aanpak‐mexicaanse‐
griep.html 
 
Enkele links voor de kruidenelixer: 
http://www.traseco.nl/duo.html 
http://www.123weerstand.nl/ 
http://www.fytototaal.nl/pagina‐duo‐kruidenelixer.html 
http://www.webshopvantilburg.com/vmchk/duiven/duo‐kruiden‐elixer‐jan‐smit/kruiden‐
elixer‐witte‐dop‐1l 
 
 
Het woord elixer of elixir is afgeleid van het Arabische woord ‘iksir’ of ‘eksir’, 
wat zoveel betekent als: steen der wijzen… 
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