Vaccinatie‐industrie op de rand van de afgrond!
Vaccinaties, spuiten, in de angst jagen,
op voorhand lichaamsvreemde stoffen
in je lichaam laten spuiten,
kinderziektes vermijden, griep niet
toelaten, reisvaccins, zwangere
vrouwen al belagen, stervenden nog
een griepvaccin geven…
Allemaal gedachten die aan mij
voorbij komen bij het woord ‘vaccin’.
Werkelijk: afgelopen week heb ik
gehoord dat een stervende toch nog
het griepvaccin ingespoten kreeg…
Ach ja, dan kan de rekening achteraf nog iets opgeschroefd worden.
Kinderziektes zijn ‘uit’ want een ziek kind is lastig als beide ouders werken. Dan kan het
zomaar gebeuren dat er vrije dagen opgenomen moeten worden om voor het zieke kind te
zorgen. Dat past niet in het ‘protocol’ van vele gezinnen. Vrije dagen zijn voor de ‘fun’, de
vakanties en leuke activiteiten.
Zwangere vrouwen worden aan het twijfelen gebracht terwijl zij het beste willen voor hun
ongeboren kind.
Wie naar een ver land gaat krijgt het advies zich eerst in te laten spuiten want stel je voor
dat je eventueel iets oploopt.
Ons lichaam kan alles heel goed zelf handelen als wij maar zorgen dat de basis gezond is.
Het zelfgenezend vermogen van ons lichaam wordt letterlijk om zeep geholpen met alle
ingrepen die op voorhand gedaan worden.
Toch is er iets gaande, iets wat er op duidt dat deze industrie op de rand van de afgrond
staat.
Het zal niet lang meer duren en het complete ongeloof heeft de overhand genomen en dan
kunnen de fabrikanten inpakken en… wegwezen!
Hoe hebben wij het zo ver kunnen laten komen?
Hoe hebben wij met elkaar ons zo zand in de ogen kunnen laten strooien?
Letterlijk zijn we blind geweest voor alles wat zogenaamd met goede bedoelingen aan ons is
gepresenteerd. Via de media worden verzonnen ziektes verspreid of een ziektebeeld wordt
zo extreem uitgemeten zoals indertijd baarmoederhalskanker en dan ‘opeens’ is daar ‘de
oplossing’ en omarmen we dat met gejuich! Althans velen juichen en kijken niet verder dan
de neus lang is en gaan verder met hun dagelijkse beslommeringen.
Een vakantie plannen bijvoorbeeld, want buurvrouw Mien gaat naar een ver land dus
moeten de naaste buren verder, want zij moeten kunnen blijven praten over de opgedane
ervaringen.
Stel je voor dat je geen sterke verhalen kunt vertellen. Reisvaccin ‘moet’ dan ook en waar al
die klachten toch vandaan komen? Geen idee!
Last van de nieren, last van duizelingen, last van extreme vermoeidheid, allemaal kwalen
waar wel weer pilletjes en poedertjes voor zijn.
Hoofdpijn? Kijk op hoofdpijn.nl en beland bij je huisarts voor een supermiddel!
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Deze denkpatronen zorgen niet voor een positieve doorbraak en dan kunnen fabrikanten
dus onbelemmerd doorgaan en ‘het volk’ of te wel ‘de kudde makke schapen’ slikt letterlijk
alles van poeder tot pillen en laten zich inspuiten met vaccins en chemokuren.
Geconserveerd de grond in is dan het eindresultaat; een kerkhof is de grootste gifbelt die je
maar kunt bedenken.
Het afval van de farmacie, verzameld op vele plaatsen in het land. Volkstuin ernaast met
groenten en fruit op biologische wijze geteeld… Eet smakelijk!
Velen zien dit plaatje en worden wakker!
Velen uiten hun gedachten en delen met anderen dat zij er inmiddels toch anders over zijn
gaan denken.
Weer anderen hebben al langere tijd een ander inzicht en gezamenlijk gaan deze andere
verhalen rondzingen door ons land.
Voortschrijdend inzicht helpt een andere mening te formuleren. Kennis vergaren zorgt voor
heldere inzichten.
Niemand is verantwoordelijk voor je lichaam, niemand behalve jijzelf en je bent dat voor je
kinderen zolang zij dat nog niet zelf kunnen zijn.
Punt! Zo simpel is het en niet anders!
Geen overheid kan je verplichten een vaccin te laten inspuiten. We leven allemaal op
dezelfde aarde en hebben te maken met ‘regels’, opgesteld door onze medemensen. Maar
er zijn grenzen! Die grenzen mogen we niet uit het oog verliezen.
In België heeft een doorbraak plaatsgevonden. Het verplichte poliovaccin is door een rechter
afgewezen omdat een jong echtpaar zijn vraagtekens had!
Vaccins : geen enkele verplichting
tenzij op voorhand volledig informeren !
Open brief aan Laurette Onckelinx
Gewezen minister van justitie
Ontslagnemend minister van volksgezondheid
Woensdag 22 maart 2011
Geachte mevrouw,
Vorige week woensdag 17 maart heeft de rechtbank van Doornik een heel belangrijke
uitspraak gedaan, waar wij uw aandacht willen op vestigen.
Wat was het probleem ?
Een jong koppel aarzelde om hun zoontje Olivier te laten inenten tegen polio. Sinds
1966 is dit de enige verplichte vaccinatie. België is hierin binnen Europa samen met
Frankrijk het enige land. Voor heel wat ouders is dit telkens weer een groot
gewetensprobleem want meer en meer mensen twijfelen aan wat de medische wereld
ons voorhoudt, namelijk dat vaccins noodzakelijk, effectief en veilig zijn.
Een rechter heeft nu dit ouderpaar gelijk gegeven in hun weigering en dit op basis
van de wet Patiëntenrechten van 2002 , goedgekeurd toen u minister van Justitie
was. De ouders vroegen duidelijke informatie in verband met dit vaccin, zijn
bestanddelen en de mogelijke risico's.
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Omdat ze geen bevredigende antwoorden kregen en vooral geen verzekering van de
veiligheid heeft het gerecht geoordeeld dat ze op basis van deze wet het recht hebben
de vaccinatie tegen polio te weigeren.
Mevrouw de minister,
Dit is heel belangrijk nieuws, dat volgens ons bovenop andere vonissen komt waarbij
de vaccinator veroordeeld wordt tot schadevergoeding omdat hij op voorhand
hierover meestal geen enkele informatie heeft gegeven.
Onze vraag is dan ook hoe u als bevoegde minister deze gerechterlijke uitspraak te
Doornik interpreteert die de wet Patiëntenrecht als dé ultieme wettelijke basis
bevestigt en ook de noodzaak onderstreept van volledige informatie op voorhand (
zoals trouwens ook de bijsluiters van elk vaccin vragen ! ) .
Geconfronteerd met deze juridische situatie zult u om problemen te vermijden al wie
op een of andere manier betrokken is bij het vaccinatiegebeuren hiervan moeten op de
hoogte brengen :
* uw departement
* de hele medische sector
* het hele middenveld : Kind & Gezin, CLB's, Logo's,
* de onderwijswereld : directies, inrichtende machten, leraars, ouders
Dit laatste is heel belangrijk want tot op heden is de druk die uitgeoefend wordt om te
vaccineren ‐ laten we eerlijk zijn ‐ heel groot. Wij denken aan het hele HPV‐project
waarbij men tot 90 % van onze jonge meisjes wil prikken en aan de heel
recente nieuwe mazelen‐actie .
De boodschap die u nu ingevolge de Patiëntenwet zult moeten verspreiden is
Geen enkele vaccinatie is nog wettelijk verplicht
1.
Iedere persoon of verantwoordelijke ouder moet op voorhand degelijk
ingelicht worden ‐ vooral in verband met de veiligheid ! ‐ en zijn toestemming geven
Graag hadden we van u vernomen of dit ook uw conclusie is en zo ja wanneer en hoe
u als minister van volksgezondheid uw verantwoordelijkheid zult nemen.
Hoogachtend,
Peter Vereecke
Gewezen burgemeester
Initiatiefnemer Belfort‐group

http://www.initiativecitoyenne.be/article-le-vaccin-contre-la-poliomyelite-plusobligatoire-en-belgique-69474787.html
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En dan te bedenken dat Dokter Frederick R. Klenner in 1949 zestig van de zestig patiënten
met polio zonder bijwerkingen heeft weten te genezen met intraveneus vitamine C.
Dat wil zeggen een hoge dosis direct in het lichaam spuiten.
Maar vitamine C past niet in het protocol in onze huidige medische wereld. Als er geen
patent is aan te vragen op dergelijke goede behandelingen kan de farmacie er niet aan
verdienen dus branden zij alles op voorhand af wat binnen dat kader valt.
Het Medisch Centrum Alkmaar heeft deze naam ook al verspreid. Patiënten die ernstig ziek
zijn, met kanker bijna uitbehandeld zijn krijgen deze behandeling niet. Toen de echtgenote
van een patiënt vroeg of haar man deze behandeling krijgen kon werkte de dienstdoende
oncoloog niet mee en speelde de patiënt in de mond dat deze zelf ‘nee’ zei op de vraag.
Deze patiënt had voor chemo gekozen omdat deze behandeling gratis is.
Gratis een chemo behandeling die in de papieren loopt maar betaald wordt van ons aller
belastinggeld.
Dat gebeurt ook met vaccins. Allemaal gratis.
Dus hollen naar het prikpunt en gratis en voor niets dus vooraan in de rij staan!
Gelukkig zien velen door voortschrijdend inzicht dat dit te gek voor woorden is. De meisjes
die het HPV‐vaccin krijgen ingespoten krijgen ‘gratis’ drie vaccins ter waarde van bijna 400
euro per persoon. Daarvan weet je ook de gevolgen nog niet.
DES en Softenon mogen niet meer herhaald worden, maar kunnen we zeker weten dat we
dat niet doen? Mogelijk zijn de gevolgen nog wel groter?
Is het gek dat de ziektekostenpremies de pan uitrijzen?
Maar het voordeel is dat als je Becel op je brood smeert, je bij een zorgverzekeraar weer een
stukje premie minder kunt betalen.
Becel, ook de grote leugen, maar we hebben het nu even niet over cholesterol. Linolzuur
goed voor ons?
Zet daar ook je bedenkingen maar bij maar nogmaals, dat is een ander onderwerp.
Over zand in de ogen strooien gesproken. Een smeerproduct waarmee je zorgpremie kunt
uitsparen.
De media verspreiden vele leugens en halve waarheden.
Zo ook Dhr. Simon Rozendaal van het welbekende blad Elsevier. Deze man had duidelijk
weer stof nodig voor de digitale uitvoering van zijn boodschap.
Hoewel boodschap? Gebral! Meer was het niet.
Als hij zo nodig over kerncentrales wil schrijven moet hij zich eerst goed laten informeren,
maar dat terzijde.
Oude koeien werden ook weer uit de sloot gehaald. Ondergetekende moest ook weer
genoemd worden als droogboekettenverkoopster.
Hij heeft ooit de klok horen luiden en die paar zinnen worden herhaald, uitgekauwd en nog
eens herschreven. Dure tekst zo langzamerhand!
Droogboeketten, ja inderdaad; vanuit het feit dat ik in het begin van de jaren tachtig een
bloemenwinkel had ontstond er een nieuwe rage die ik op een zeker moment had bedacht.
Dat liep schromelijk uit de hand en jarenlang heb ik plezier beleefd met dit concept.
Weer jaren later werden het de workshops en cursussen die ik gaf. We zullen alles niet
opnoemen wat we in die tijd hebben ‘uitgespookt’ en bedacht maar het beeld dat
geschapen is door onze vriend Simon is maar een slap aftreksel. Halve waarheden.
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Nog meer halve waarheden, want zelf heb ik het nooit gehad over ‘een bizarre Joodse stam’
en over aliens en nanobots in injectienaalden sprak ik ook niet, dus waar deze meneer die
wijsheid vandaan heeft is mij een raadsel.
Verschillende personen worden met hun uitspraken op ‘één grote hoop geveegd’ en dan
worden je woorden in de mond gelegd die je nooit hebt
uitgesproken.
Want zo denken zij: ‘Allen die een andere mening hebben
dan zij hebben dat samen bedacht en brengen dat samen
naar buiten’.
Waar wij wel een punt van overeenstemming hebben is
‘Japan’. Met dat verschil dat onze beste Simon zich liet
inspireren door de rampen die zich daar voltrekken en ik daar
bekend werd met onze decoraties en daardoor achttien keer
in een toonaangevend bloemistenvakblad heb mogen staan
voor Japanse vakgenoten. Zelfs de televisie besteedde
aandacht aan onze ontwerpen via een dame die ze daar namaakte. Vervolgens kwamen er
groepen bloemisten uit Japan en later ook uit Korea waar wij voor demonstreerden.
Vakgenoten die zich lieten inspireren door dat waar wij trendsetter in waren.
Dus Simon, Japan, daar kunnen we
het samen ook over hebben, echter
vanuit een ander perspectief!
Overigens wil ik Simon hartelijk
danken voor het feit dat hij toch die
oude koeien allemaal weer uit de
sloot haalde, weliswaar gemixt met
uitspraken van anderen, wat niet
wegneemt dat de aandacht weer op
onze activiteiten is gevestigd en dus
ook op de website!
Het zal niet lang duren dan maak ik
nog een bloemstuk als bedankje!
Of beter nog: komende zomer een
boeket dat eerst veertien dagen
omgekeerd moet hangen om goed te drogen wat als resultaat heeft
dat Simon daar een winter lang plezier van kan hebben en ons nooit meer zal vergeten!
Dankzij Simon ging ik helemaal weer nostalgisch denken en dat heeft geleid tot het bekijken
van foto’s uit die tijd.
Belangenverstrengelingen!
Belangenverstrengelingen geven te denken.
Zo ook het feit dat Simon in 1979 de Glaxo‐Award kreeg. GlaxoSmithKline, de producent van
het HPV‐vaccin voor het Rijksvaccinatieprogramma moet natuurlijk breeduit gepromoot
worden.
Dat is de reden dat iedereen afgebrand zal worden die maar met een andere visie komt.
Als je dan ook nog erelid bent van de ‘Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging’, dan
moet je alles wel promoten wat nagebootst is uit de natuur en wat vanuit de farmacie en
andere chemische wegen ons pad kruist.
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Je kunt dan een bezorgde moeder toch geen gelijk geven?
Ben je mal zeg, de fabrikant moet in het zonnetje gezet worden.
Waar niemand uit die hoek zich druk om maakt is het feit of deze meisjes niet ernstig
blootgesteld worden aan gevaren die nu lachend van de hand gewezen worden.
Belangen kunnen iemand niet objectief laten nadenken!
De farmacie wankelt, het is niet te geloven!
Tijdens het filmfestival te Dallas op 2
en 3 april vindt de wereldpremière
plaats van de documentaire met de
naam: ‘The Greater Good’.
Als je het voorproefje bekijkt heb je al
gegeten en gedronken. Deze beelden
zijn net nog even nodig om het laatste
vaccingeloof omver te werpen. Wie
dan nog steeds zichzelf of zijn of haar
kinderen laat blootstellen aan de
gifspuit heeft het echt niet begrepen.
Kinderen worden volgepompt met
lichaamsvreemde stoffen die hen zogenaamd moeten helpen gezond te worden of gezond te
blijven.
Gezond ben je al snel niet meer na de
eerste vaccinatie dus dat in combinatie
met verkeerde voeding en andere
invloeden maakt dat onze kinderen
gemiddeld al weer tien jaar eerder zullen
sterven dan wij.
De bevolking wordt ouder?
Statistieken zijn er om gemanipuleerd te
worden en door de minder voorkomende
kindersterfte helpt dat de gemiddelde
leeftijd opkrikken voor de statistieken
maar de werkelijkheid is schrijnend
anders.
Maar we hebben de keuze!
Of je blijft als een mak schaap achter het
advies van ‘je buurvrouw’ aanlopen, of je
gaat zelf nadenken. Bekijk het voorproefje
van de documentaire en zie hoe men
uitbeeldt wat er met kinderen gebeurt.
Onze kinderen zijn de toekomst!
Een gezonde toekomst is alleen mogelijk als
we de natuurwetten volgen en inzien dat wij
één zijn met de natuur en niet bedoeld voor
de chemische gifspuit.
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Maar ja, als onze grote vriend Simon ineens gaat schrijven dat wij mogelijk zo gek nog niet
zijn dan is zijn Award ook niets meer waard!
Je moet je gever wel naar de mond praten!
Mijn oma sprak vroeger de wijze woorden: ‘Hij heeft zijn laatste hemd ook nog niet aan!’
Daar houden we het maar op!
Zo ook de personen die ons zonder blikken of blozen vertellen dat vaccins veilig en effectief
zijn.
Ook zij hebben hun laatste hemd nog niet aan en de industrie wordt met de dag
ongeloofwaardiger! Dat gaat goed!
De muur viel in 1989. Zal dat in 2011 met de farmacie gebeuren?
Anneke Bleeker
Bergen NH
28 maart 2011
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Foto’s: Anneke Bleeker
Links:
Artikel Elsevier:
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon‐Rozendaal/292994/Nucleaire‐overpeinzing‐IV‐
vertrouwen‐in‐intellect.htm?forum=210513&post=true#article_form
Voorproefje documentaire:
http://greatergoodmovie.org/home
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