
De wereld is één grote kermis en we feesten allemaal mee… 
 
De wereld is één grote kermis… als je alle nieuwsfeiten op een rijtje zet en de logica probeert 
te bevatten dan kun je maar tot één conclusie komen. We doen allemaal ieder op onze eigen 
manier mee in dit verhaal en weinigen zien de gevaren. 
Zolang we maar feesten, drinken, zwieren en zwaaien dan zijn alle problemen ver van ons af. 
De aardbol is groot en wat elders gebeurt is ‘de ver van mijn bed show’… 
 
Wie rondzwaait  in een zweefmolen en  in volle overtuiging uit zijn bol gaat ziet de gevaren 
niet. Ook bij kermissen is het van levensbelang dat het materiaal goed gecontroleerd wordt. 
Stel  je voor dat er een boutje, schroefje of moertje  los schiet! Daar moet  je  toch niet aan 
denken? Het zal jou maar overkomen! 
 
Als we alle zaken wereldwijd serieus nemen dan zitten wij allen in een grote achtbaan waar 
vele schroefjes in verre gaande staat van metaalmoeheid verkeren. 
Bij wie de klappen vallen… we wachten het maar af en wat niet weet wat niet deert; we 
feesten rustig verder! 
Het overkomt mij toch niet en de wereld om mij heen moet stoppen met zeuren!  
 
Maar wat nou als er ergens een boorputje ploft? Op zo’n 1500 meter diepte of zo? 
Ach, ‘t zit onder water, ver weg, Golf van Mexico… Dus ‘de ver van mijn bed show’… 
Vervelend voor de mensen daar… maar hier? Geen last van! 
De werkelijkheid  is  helaas  anders  en  alle  feestende  en  joelende mensen  die  niet  verder 
kijken dan hun eigen achtertuintje of balkonnetje zullen enorm verrast gaan worden. 
 
Een achtbaan kan zomaar stoppen, midden in een looping, dus wat als dat gebeurt en jij op 
een punt zit waar het ernstig gevaarlijk is? 
 
Richard Hoagland  is een wetenschapper die al heel  lang kritiek  levert op de geheimzinnig‐
heid en fraude bij NASA.  
In een interview met George Noorie van het Amerikaanse radiostation Coast to Coast vertelt 
hij  over  een  enorme  gasbel  die  geassocieerd  wordt met  de  BP  boorput  in  de  Golf  van 
Mexico. 
Het  is net als met kleine kinderen: waarschuw hen dat  iets niet kan, gevaarlijk  is of slecht 
voor hun gezondheid… en wat doen zij? Juist! Het tegenovergestelde! 
Zo ook het verhaal  rond het BP platform. Men was al  jaren eerder gewaarschuwd dat het 
niet raadzaam was deze expeditie te ondernemen omdat het dan gigantisch uit de hand zou 
kunnen lopen. 
Als  het  gas wat  zich  nu  aan  het  ontwikkelen  is  geen  uitweg  kan  vinden  dan  zal  er  een 
ontploffing plaats vinden die zijn weerga niet kent. Dat  is het punt van de achtbaan die stil 
gaat staan midden in de looping. Wie op zijn kop hangt heeft het benauwd! 
Als er een ontploffing zal komen, wat zeker verwacht wordt, dan zal met name Florida daar 
schade aan ondervinden. Ver van Nederland? Moeder aarde wil  zelf  zeggenschap hebben 
over  alle natuurlijke  zaken, dat  is  al  vaker bewezen. Als wij mensen het beter denken  te 
weten, terwijl we hier maar te gast zijn, loopt het vaker verkeerd dan goed af. 



Allerlei gevaarlijke stoffen zullen meegevoerd worden en wereldwijd gaan wij daar  last van 
ondervinden. Dan zal die last niet met een paar maanden zijn verholpen dus wij kunnen nu 
wel feesten maar de waarheid is dat er na het feest een enorme kater op ons wacht! 
 
Moeder aarde regelt het zelf wel… 
Moeder aarde wil zelf de  touwtjes  in handen nemen en zorgt voor haar eigen balans. Wij 
mensen respecteren dat niet en wie eigenwijs is zal daar de gevolgen van ondervinden. 
Dat doet ons eigen lichaam ook steeds: in balans willen komen. 
Dat  is  de  reden  dat  vitamine  C  zo  cruciaal  is  en  als  wij  vaccins  inspuiten  met 
lichaamsvreemde stoffen, dit een stof is die voor ons van levensbelang kan zijn. 
Wij mensen maken zelf geen vitamine C aan. Honden, poezen, paarden en konijnen wel! 
Cavia’s ook niet, maar wij mensen zeker niet. Wij moeten dat tot ons nemen via ons voedsel 
of baby’s via de moedermelk of een andere vorm als dat niet aan de orde is. 
Wanneer  wij,  of  we  nu  klein  zijn  of  groot,  een  vaccin  krijgen  ingespoten  met 
lichaamsvreemde stoffen dan wil ons  lichaam  in balans komen. Een  lichaam wil niet dood! 
Dat  voorop  gesteld!  Een  lichaam wil  leven; daar  zijn we  voor op de  aarde  gekomen. Dus 
zoekt het  lichaam  zelf die balans. Evenwicht  is nodig om verkeerde  zaken af  te voeren of 
minstens te neutraliseren. 
Als wij een vaccin krijgen toegediend dan gaat het lichaam aan de slag om weer in balans te 
komen door grote hoeveelheden vitamine C te gebruiken.  
Wanneer dat niet op voorraad is door middel van voeding dan gaat ons lichaam het uit onze 
eigen botten en het weefsel halen. Dat  is een  laatste  redmiddel. Als dit genegeerd wordt 
door  onwetendheid  dan  is  de  afloop  voorspelbaar  en  zal waarschijnlijk  ziekte  of  zelfs  de 
dood zijn intrede doen. 
Zo  is  het  ook met  de  ramp  van  BP.  Als  een  tsunami,  die  ook  verwacht wordt,  zijn  alles 
verwoestende werk zal uitvoeren dan kunnen wij weer gironummers in het leven roepen om 
vooral geld te storten voor een ramp die groter zal zijn dan wij nu kunnen vermoeden. 
Had dit voorkomen kunnen worden? 
Ja! Als er geluisterd was naar Richard Hoagland dan was dit niet gebeurd. Maar één persoon 
die waarschuwt wordt niet  serieus  genomen; alle  goede  raadgevingen worden overboord 
gegooid  en  zo  eigenwijs  als wij mensen  zijn  en  ons  laten manipuleren  door mensen met 
verkeerde bedoelingen, gebeurt er wat gebeurt. 
In het klein gebeurt dat met ons lichaam met al die verkeerde stoffen die wij tot ons nemen. 
En wij gaan vrolijk verder in de achtbaan waarin wij zitten! 
Alle personen die in ons land waarschuwen… worden die serieus genomen? 
Wel  door  velen  waar  wij  mee  spreken  in  het  land,  via  de  mail  of  telefoon.  Maar 
Overheidsinstanties en de media (die beïnvloed  is) zetten allen die met goede bedoelingen 
waarschuwen, een andere kijk op de zaak geven, graag belachelijk weg in een hoek. 
Als wij nu de DES en Softenon affaire opnoemen uit de vorige eeuw zijn er velen die direct 
zonder nadenken aangeven dat dit nooit had mogen gebeuren! 
Waar  zijn we  nu  dan  allemaal mee  bezig, waar  velen met  goede  bedoelingen  en  zonder 
belangen andere gedachten over hebben? 
Men wil een tweede toediening van het Meningokokkenvaccin bij 12 jarigen gaan invoeren. 
Dat  is  mooi  zullen  nu  weer  diverse  mensen  denken.  Beschermen  tegen  hersenvlies‐
ontsteking.  
Als  je de bijsluiter  leest ga  je wel even nadenken. Maar dat  is nu wat velen niet doen… de 
bijsluiter lezen!  



Bij dezen  roep  ik allen op eerst de bijsluiter  te  vragen, deze  zorgvuldig  te  lezen en dan  te 
besluiten om wel of niet de vaccinatie te ontvangen, ongeacht welke! Zo eenvoudig  is dat! 
Wie een auto koopt, al  is deze niet tweedehands maar wel vierde‐ of zesdehands, dan nog 
wil men weten of eventuele gebreken nog verhaald kunnen worden.  Ja  toch? Hoe  zit dat 
met de gevolgen  van  vaccins? Gewoon maar  klakkeloos  inspuiten en alles wat daarna als 
gevolgen optreedt gewoon maar accepteren als ‘normaal’? 
Wat  is normaal?  Is het verantwoord om meisjes van 12  jaar te belasten met drie maal het 
HPV‐vaccin  en  ook  nog  het  Meningokokkenvaccin  zonder  te  weten  of  dit  wel  allemaal 
gelijktijdig of met korte tussenpozen gebeuren kan? 
Wie bedenkt het om de bijsluiter op te vragen? 
Wie dat wel doet WEET dat dit dus niet kan! Maar wij zijn net als Richard Hoagland bij het 
voorspellen van de ellende die BP zich op de hals haalde… gewoon ‘malloten’ die zich druk 
maken en lopen te muggenziften. Dan zal eenieder die niet wil dat onze bevindingen aan het 
licht komen er alles aan doen om ze te weerleggen; te laten overkomen alsof wij ‘gek’ zijn. 
Dat gebeurde ook met de personen die waarschuwden voor DES en Softenon. Wij hebben 
wat dat betreft nu een ‘makkie’ men beaamt dat dit niet had mogen gebeuren.  
Dat hebben de personen die overblijven na de rit in deze achtbaan straks ook… zij zullen ook 
gelijk krijgen dat vele zaken die heden ten dagen gebeuren niet hadden mogen gebeuren! 
Terugkomend  op  het Meningokokkenvaccin…  als  je  de  bijsluiter  opvraagt  via  de  link  die 
daarbij hoort dan staat er letterlijk:  
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u/uw kind dit vaccin krijgt toegediend. 
Is dat duidelijke taal? Waarom krijgen wij dan geen bijsluiters aangeboden? Vanaf nu gaan 
degenen die vaccins nog steeds zien als de oplossing voor een optimale gezondheid er dus 
allemaal om vragen!  
Als ouders ben  je dat ook verplicht aan  je kind, want weet  jij wat erin  zit? Wat mogelijke 
reacties kunnen zijn? Als een zoveelstehands auto kuren krijgt dan mopperen we, maar als 
er klachten optreden na het toedienen van medische producten dan slikken we dat als zoete 
koek: het hoort erbij, het zal wel zo zijn… 
Mooi niet! Verplicht bijsluiters lezen! Als wij dat konden invoeren dan deden wij dat. 
 
Zo  is er nog een vaccin geïntroduceerd dat nu door een groep getest wordt, namelijk het 
vaccin dat er voor moet zorgen dat we niet meer roken. 
De bedoeling van het vaccin is dat de nicotine geen vat meer op je lichaam krijgt en je zo dus 
geen zin meer hebt in een sigaret. 
De groep die nu vrijwillig mee doet met deze test krijgt 6 vaccins over 13 maanden. Dat  is 
dus zes maal een aanval waarbij vitamine C zeer gewenst  is en dan weten we nog niet wat 
de lichaamsvreemde stoffen zullen aanrichten in het lichaam van de ontvanger. 
Wat helemaal het toppunt was in de documentaire die dit onderwerp belichte, was het feit 
dat de spreker opperde dat het niet ondenkbeeldig was dat verzekeringsmaatschappijen het 
als normaal  zouden gaan  zien dat wij allen preventief gevaccineerd  zouden gaan worden. 
Preventief omdat we dan  in elk geval geen  schade van  sigaretten konden krijgen wat ook 
weer geld kost als er behandeling gewenst is. De premie kan dan omhoog gaan voor hen die 
deze vaccins weigeren. 
Preventief kinderen vaccineren was volgens de spreker ook een optie. 
Welja,  vaccins om niet  te  gaan  roken, het HPV‐vaccin wat  zogenaamd nodig  is onder het 
voorwendsel dat je dan geen baarmoederhalskanker kunt krijgen… wat weer grote onzin en 
leugens zijn. 



Je voorkomt met dat vaccin geen baarmoederhalskanker maar het is volgens de fabrikanten 
een aanval op bepaalde typen HPV. Er zijn er velen. Dus hoezo voorkomen door vaccinaties? 
Dan nog het vaccin tegen hersenvliesontsteking. En als er een griep komt en deze kinderen 
volgens het protocol in een risicogroep vallen, moet dan dat er ook nog eventjes overheen? 
Wacht eens even…  zullen er ook geen vaccins ontwikkeld kunnen worden om  inbraken  te 
voorkomen? Om het verkeerd omgaan met geld  te beletten… Misschien gaan banken wel 
zeggen dat je geen hypotheek krijgt als je niet gevaccineerd bent tegen het verkeerd omgaan 
met geld!  
Zal  dan  heel  Nederland  gevaccineerd worden  nu met  de  huidige  crisis?  Die  ook  andere 
kanten kent als je daarover met personen spreekt met verstand van zaken. 
 
Dit  alles  op  een  rijtje  zettend  kan  ik  niet  anders  zeggen  dan  dat  we met  z’n  allen  zijn 
losgelaten op een hele grote kermis! Een kermis met vele beurse plekken en metaalmoeheid 
momenten.  Je weet niet  in welke gondel  je  stapt, het kan goed met  je aflopen maar ook 
verkeerd. 
Wie het risico neemt heeft op dat moment lol maar weet niet wat de toekomst brengen zal. 
 
Kermis?  
Dat dacht ik ook toen ik een artikel las over kippen. 
Kippen? Wat hebben die nu weer met dit alles te maken?  
Alles! 
Kippen zijn ook  levende wezens. Dat zal een  ieder beamen en alle  levende wezens hebben 
gevoel! Ook kippen. 
Het  is  te  triest voor woorden, maar wel een  feit:  in Engeland kun  je kippen adopteren die 
eerst  een  tijd  hebben  ‘mogen’  meedraaien  op  een  Chickenfarm  met  legbatterijen. 
Samengepropt  in  getraliede  kooitjes met  een  leefruimte  niet  veel  groter  dan  een  A4’tje. 
Deze  kippen  gaan  meestal  na  een  jaar  naar  het  abattoir.  Als  deze  kippen  een  andere 

leefruimte  krijgen  na  gered  te  zijn  van  de wisse 
dood,  weten  zij  zich  geen  raad  met  de 
hoeveelheid  ruimte. Maar wat  nog  schokkender 
is, is dat deze dames zo kaal zijn als een luis! Kaal 
omdat zij geen volledig verenkleed meer hebben.  
Daar  is  een  oplossing  voor:  je  kunt  namelijk 
helpen om  truitjes  te breien voor deze  lieftallige 
wezens  die  zich  eerst  verdienstelijk  mochten 
maken om eieren te produceren. 
 

Wie  nu  denkt  dat  ik  het  spoor  bijster  ben  en 
sprookjes vertel kan ik uit de droom helpen: dit 
is echt waar! 
Maar we bevinden ons op een kermis en daar 
gebeuren gekke dingen, toch? 
 
De Golf van Mexico, vaccins waar  je bijsluiters 
voor  moet  vragen,  kippen  die  het  koud 
hebben… 
Toch heeft moeder aarde oplossingen. 



Zout! Het zout der aarde! Het witte goud, zo ook wel genoemd. Zout uit Frankrijk, te koop in 
Nederland. Afkomstig uit Guérande. Gewonnen zoals de aarde het geeft. 
Dit  zout  bevat  84 mineralen  en  spoorelementen. Alles wat wij  nodig  hebben. Het  is  niet 
duur,  voor  iedereen  betaalbaar  en  goed  voor  onze  gezondheid.  Zout  is  toch  slecht  als  je 
gevoelig bent voor een hoge bloeddruk? Ja het keukenzout dat gif  is! Dat  is slecht. Niet dit 
zout! De magnesium, ook aanwezig als één van de goede stoffen, zorgt voor het evenwicht. 
Dat voorkomt een hoge bloeddruk. 
Twijfelachtige  supplementen  uit  de  supermarkten  en  andere  verkooppunten,  die  niet  de 
kwaliteit hebben waarvoor ze worden uitgegeven, kun je laten staan. Gewoon puur natuur: 
zout. 
Hoe te gebruiken? Gewoon net zoals je anders zout gebruikt. Wat echter wel een aanrader 
is:  je doet één derde deel zout  in een glazen pot. Daar twee derde deel water bij en goed 
schudden. Elke keer voor gebruik goed schudden. Dan doe  je een  theelepel van dit vocht, 
sole genaamd, in een glas water of bij een vruchtensap. Dat herhaal je een paar maal per dag 
op gevoel. Zo krijg je al die 84 mineralen en spoorelementen in je lichaam. 
Een ander idee met dit zout is, om ook de aarde hiermee blij te maken. We ontrekken zoveel 
aan de aarde en kunstmest  is uit den boze. Het  is geen volledige mest; het  is en blijft een 
kunstmatig iets. Groente en fruit opgekweekt met kunstmest heeft een andere energetische 
waarde dan wanneer het met natuurlijke middelen is gevoed. 
Doe dus wat van die zoutoplossing in een gieter met water en de planten blij maken kan ook 
geen kwaad. Niet op het blad en in de zon toedienen. 
Maar  deze mineralen  en  spoorelementen  komen  van moeder  aarde  en  daar moeten we 
gebruik van maken. 
Geef dit door aan kwekerijen. 
Zo  is  er  nog  een middel wat  door  de  hulp  van moeder  aarde  tot  stand  is  gekomen.  Een 
kruidenelixer met minimaal 120 kruiden. Deze is gemaakt in Veendam door Jan Smit.  
Kruidenelixers  zijn op de manier  zoals  Jan  ze heeft bedacht puur natuur en goed voor de 
gezondheid van mens en dier. Er zijn al vele personen die zich beter voelen, minder last van 
gebreken hebben of zelfs genezen. 
Dieren voelen zich beter als zij deze elixer  in hun drinkwater krijgen. Zij produceren beter 
zoals bij de kippen het geval is met eieren. Wat een verschil met de dames die truitjes nodig 
hebben. 
Als het vlees geslacht wordt zijn de levertjes schoon, wat wil zeggen dat het hele dier gezond 
is. Dit is al naar voren gekomen bij kalkoenen. 
Zout en de kruidenelixer, dat zijn goede oplossingen voor ons algehele welbevinden. 
Bijkomend voordeel is dat het prijstechnische vele malen aantrekkelijker is dan wanneer we 
ons tot de kunstgrepen en het gif wenden. 
 
Wie nog steeds denkt, het zal mijn tijd wel duren… eigen keuze!  
Wie  denkt:  ‘het  wordt  tijd  dat  ik  daadwerkelijk  de  handen  uit  de mouwen  ga  steken’: 
verspreid deze informatie. 
Wie even niets  te doen heeft, ga  truitjes breien voor de kleine dames  in Engeland die de 
dagen koukleumend doorkomen. 
Wie net zo met de natuur begaan  is als wij… verspreid ook het nieuws over het zout en de 
elixer. 
Wie  toch  vaccins wil…  vraag ALTIJD om de bijsluiter VOOR  inspuiten. Wedden dat  je dan 
bedaart? 



 
Kermis? De achtbaan kraakt en gaat nog steeds. Toch kraakt het gevaarlijk, zullen we maar 
uit deze rit stappen? 
De  gevolgen  zijn wel  dat we  dan  daadwerkelijk  aan  de  slag moeten met  elkaar. Moeder 
aarde gaat haar eigen weg. Wij hoeven echt niet te bedenken het beter te weten, wij dienen 
ons aan haar aan te passen. Nu  is dat voor velen een hele stap terug, aanpassen, want we 
bepalen het allemaal zelf zo graag, toch? 
En wij? Wij ploegen voort, onze akker  is  lang en de horizon nog niet  inzicht want er  is nog 
veel te vertellen over al die andere kanten van de medaille.  
Wel besproeien wij onze  landerijen met natuurlijke mineralen  en  spoorelementen. Dat  is 
alvast een grote stap in de goede richting. De dieren die wij tegenkomen geven wij dit ook in 
hun drinkwater, fantastisch voor hen. Evenals de kruidenelixer. Zo zijn wij op een natuurlijke 
manier gewapend tegen van alles en nog wat en hoeven wij geen lichaamsvreemde stoffen 
in ons  lichaam om ons zogenaamd beter te maken of te houden. Bijsluiters hoeven wij ook 
niet te lezen want van natuurlijke stoffen is dat snel gedaan. Puur natuur is veilig, mits in de 
juiste verhouding gebruikt. 
 
En jij? 
Of denk je… er kraait toch geen haan naar? 
Wel dat doen de hanen ook niet naar de kippen in Engeland want zij zien er niet uit! 

 
Anneke Bleeker 
Bergen NH 
21 juni 2010 
 
www.verontrustemoeders.nl
 
Link Golf van Mexico: 
http://www.brasschecktv.com/page/872.html
 
Link bijsluiters: 
http://db.cbg‐meb.nl/Bijsluiters/h34604.pdf
 
Link naar de kippenactie te Engeland: 
www.bhwt.org.uk
 
Link om truitjes te breien voor de kippen: 
www.littlehenrescue.co.uk
 
Link Keltisch zeezout: 
www.breizh‐import.nl
 
Link Kruidenelixer: 
http://www.traseco.nl/duo.html
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