Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!
Een gezegde dat o zo vaak opgaat!
Logisch ook als je dit zinnetje gaat ontleden.
Als je andere uitspraken doet dan die passen bij het product
dat je werkgever fabriceert, verkoopt of wie op andere wijze
afhankelijk is van inkomsten via welke diensten dan ook, dan
kun je niet anders spreken dan zoals het past in dat plaatje.
Stel dat je bij een bakker werkt. Als je bij de bakker achter de
toonbank staat kun je onmogelijk aan de klanten vertellen dat
alle dagen brood eten eigenlijk niet zo gezond is.
Stel dat je bij de visboer werkt. Dan kun je onmogelijk vertellen
dat de zeeën zo vervuild zijn dat jij je twijfels hebt bij het
product.
Stel dat je bij de apotheek werkt. In die positie kun je
onmogelijk vertellen dat de farmacie hevig zijn best doet ons
allemaal aan de medicijnen te krijgen en nog erger… te
houden!
Stel dat je bij het RIVM werkt. Een onmogelijke positie om je twijfels uit te spreken over
vaccinaties.
Stel dat je viroloog bent. Dan doe je zeker je best alle virussen te bestrijden zoals een
brandweerman alle branden wil blussen.
Met andere woorden: je kunt je woordkeuze alleen maar afstemmen op dat waar jij je geld
mee verdient. Waar jij je levensonderhoud mee bekostigt want anders is vliegen goedkoper
dan je denkt en hoef je niet eens naar het reisbureau om een reisje te boeken maar vlieg je
zo pardoes op straat! Gratis en voor niets!
Waarom verbazen wij ons dan nog?
Als we dit weten, waarom verbazen wij ons dan nog over uitspraken die gedaan worden
door virologen, vaccinmakers, verkopers, promotors en anderen die daar allemaal hun
graantje van meepikken?
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!
Overduidelijk!
Vorige week had ik mij gewend tot Dhr. Marc van Ranst in België, de viroloog die in februari
2010 mijn boek had gekocht en ik vroeg hem waarom hij dit nog niet had gelezen.
Zijn antwoord kreeg ik nadat ik mijn schrijfsel ook aan hem had verzonden en aan Dhr. Roel
Coutinho.
Wij gaan namelijk met open vizier de confrontatie aan want aan achterbaks iets verwoorden
en vervolgens de persoon in kwestie vermijden heeft geen zin. Hieronder het antwoord:
Beste Anneke,
Inderdaad, wij hebben elkaar reeds eerder in Gent ontmoet, en ik heb daar een pakket
boeken gekocht om de wereld van de antivaccinatie beter te leren kennen. En in
tegenstelling tot wat je denkt heb ik je boek ook gelezen. Helemaal. Sta mij toe om te
zeggen dat ik de oprechtheid van je schrijfsels niet betwijfel. Sta mij ook toe om te
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zeggen dat er in je boek een heleboel halve waarheden broederlijk
gedrukt staan naast talrijke manifeste onwaarheden.
Denken jullie nu werkelijk dat een mazelenziekte doormaken GOED
is voor een kind ? Een ontwikkelingskans ? Iets positiefs ? Vertel dat
aan de meer dan 150.000 kinderen die anno 2011 wereldwijd nog
sterven aan mazelen, en die geen enkele kans krijgen om zich verder
te ontwikkelen. Jullie slaan in deze materie de bal zo hard mis, dat
het intriest is.
Ik weet dat het onmogelijk is om je te overtuigen dat
mazelenvaccinatie nuttig is; jullie wijzen radicaal alle vaccinaties af.
En dat is jullie goed recht, aangezien het niet bij wet verplicht is
(behalve poliovaccinatie in België). Maar, mevrouw, het is tevens
mijn recht om jullie ideeën over 'het goed zijn van mazeleninfectie'
klinkklare en zelfs gezondheidsgevaarlijke onzin te vinden.
Met vriendelijke groet,
Marc
Dank je wel Marc voor je beleefde reactie. Dat zijn wij hier in Nederland niet gewend.
Hier worden wij genegeerd, letterlijk doodgezwegen als wij vragen stellen aan personen
zoals jij.
Dat heb je op voor bij mij maar toch denk ik nu ook weer: ‘Wiens brood men eet, diens
woord men spreekt.’
Zo ontstond er een reactie over en weer want ook hier heb ik weer op gereageerd met o.a.
de verwijzingen naar vitamine C.
Ook heb ik verwoord wat de vaccinatieschade was bij onze eigen kinderen wat wij in die tijd
niet als zodanig hebben kunnen herkennen.
Dat herken je als ouders niet als je niet weet wat vaccins kunnen veroorzaken. Dan zijn
allerlei klachten op zich staande ziektes, kwalen of gebreken.
Zo verging dat ons ook en nu achteraf zijn de puzzelstukjes in elkaar gevallen. Maar we
gingen verder want Marc had Dhr. Luc Bonneux ook bij de mailwisseling betrokken.
Een lange mail volgde wat qua tekst allemaal teveel is om hier te tonen maar de strekking
was dat Luc ervaring had in Afrika en wij het bij het totaal verkeerde eind hadden.
Wat wel grappig is om te laten zien zijn de volgende regels:
Ik ben woedend op virologen en nog woedender op staatsinstellingen als het RIVM,
die waanzinnige grieppaniekscenario's in de markt hebben gezet, en daarmee het
vertrouwen van het publiek hebben geschokt. Vaccins en vaccinaties zijn zeker geen
slangenolie, "goed tegen alles", bij heel wat vaccins mag je vraagtekens zetten.
Kijk die zinnen spreken weer aan. Eerlijkheidshalve moet ik wel vermelden dat Luc Bonneux
over de andere vaccinaties het volgende denkt:
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Ik ben een vader van vier kinderen, en hopelijk toekomstig grootvader van heel veel
kleinkinderen. Ik heb steeds getracht een integere arts en onderzoeker te zijn, ik heb
daar mijn carrière aan opgeofferd. Welnu: ik zal die kleinkinderen vaccineren tegen
polio, mazelen, kinkhoest, zoals ik mijn dochters heb gevaccineerd tegen HPV. Dat is
de echte "proof of the pudding": wat doen goed geïnformeerde artsen met hun
kinderen. Als Marc Van Ranst of Luc Bonneux hun kinderen vaccineren, zijn het dan
uilen die de feiten niet kennen?
Dan komt bij die ene zin mij weer naar boven: ‘Wiens brood men eet, diens woord men
spreekt’.
Beste Luc, HPV‐vaccin, denk jij niet terug aan DES en Softenon?
Dat mag nooit meer gebeuren zegt men… Maar kun jij zeker weten dat het waar is dat je
dochters mogelijk geen schade hebben opgelopen door
deze vaccinaties?
DES en Softenon zijn geen vaccins voor ik dat weer om mijn
oren krijg maar het gaat er hier om dat de farmaceutische
industrie en dus ook vele artsen in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw vertelden, dat deze middelen absoluut
geen kwaad konden! Wel, dat hebben we geweten; de
uitkomst werd een ander verhaal. Je hoopt op heel veel
kleinkinderen en ik gun je van harte dat die wens uit mag
komen en nog meer hoop ik dat wij ooit zullen moeten
vertellen dat wij het bij het verkeerde eind hadden.
Hebben wij dat niet dan zijn namelijk al vele meisjes
gevaccineerd met mogelijke gevolgen die niet te overzien
zijn. Dus gelijk willen wij helemaal niet maar alle berichten
volgend lijkt het erop dat de geschiedenis zich gaat
herhalen en nu niet met ‘medicijnen’ maar met vaccins!
‘Baat het niet, schaadt het niet!’ waren toen ook
gevleugelde woorden!
Zul jij terug denken aan deze vaccins als je dochters ooit misschien met de boodschap komen
dat zij geen kinderen kunnen krijgen?
Leg jij dan de link? Of blijf je keihard roepen dat dit geen enkel verband kan hebben met
elkaar?
Wat mij ook hevig verbaasde was het feit dat over mijn vitamine C handreikingen
consequent heen werd gefietst. Daar wordt niet eens op gereageerd.
Onderstaand is het laatste stuk uit de tweede mail die ik van Luc mocht ontvangen.
Uw verhaaltjes zijn verhaaltjes. U bent misschien te jong, maar een berucht verhaaltje
is hoe goed het was om jonge kinderen op hun buikje te leggen. Daar werd prachtig
over geredeneerd. Wie even ging kijken in enige duizenden jaren westerse
geschiedenis of enige honderden andere culturen, vond niet één cultuur die kinderen
op de buik legde. Maar de gezondheidsadviseurs hadden genoeg aan hun verhaaltje:
storende feiten hoefden niet. Dat heeft Nederlandse moeders op minstens 2500
wiegendode kinderen gestaan, wereldwijd minstens 60.000 dode baby’s. Verhaaltjes
zijn moorddadiger dan de meest sadistische moordcommando’s.
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Ik dacht dat u een eerlijk verontruste moeder was. Dat was een vergissing. U lapt de
feiten aan uw laars ten voordele van inbeelding, u beschuldigt mensen van zeer zware
feiten zonder enig bewijs en u bent mogelijk mede verantwoordelijk voor de dood van
kinderen. Ik stel voor om jullie beweging om te dopen in “Verontrustende moeders”.
Zoveel eigenwaan is bepaald angstaanjagend.
Met vriendelijke groeten,
Luc Bonneux
Hierna ben ik gestopt. Wat heeft het voor zin als iemand zo overtuigd is van het goede van
lichaamsvreemde stoffen?
In mijn beleving had het geen zin daar weer op te reageren. Marc van Ranst las mee en zo
ook Roel Coutinho, van wie geen enkele reactie kwam.
Wie zwijgt stemt toe! De vraag is alleen of dit was bij de woorden van Marc en Luc of bij die
van mij?
Denken kun je vrij, dat doet namelijk elk mens, maar ook al ben je het niet met je werkgever
eens, spreken kun je niet vrijuit als je de zin: ‘Wiens brood men eet, diens woord men
spreekt’ handhaaft.
Artsen, documenten, overleden kinderen, wiegendood, vitamine C.
Vele artsen spreken net zoals wij. Alleen worden deze personen ook weggehoond want de
farmacie is niet gebaat bij onthullingen.
Er zijn ook heel veel, maar dan echt heel veel, documenten om te lezen voor wie meer
informatie wenst. ‘Zoekt en gij zult vinden!’ Dat is ook een kreet die veel waarheid bevat!
Wiegendood, zogenaamde kindermishandeling, allemaal ernstige zaken die nooit in verband
gebracht worden met vaccins.
Zogenaamde kindermishandeling is ook een onderwerp dat verzwegen wordt. Als ouders
met een kind in het ziekenhuis komen en dit vertoont blauwe plekken en mogelijk
botbreuken, dan zal de gedachte aan kindermishandeling al snel gelegd zijn.
Hoe kun je er achter komen of het vaccinatieschade is?
Bloed en serum onderzoeken. Wanneer de histaminewaarde
heel hoog is en er geen vitamine C wordt geconstateerd dan
is het vaccinatieschade.
Een lichaam wil nooit dood, dat vooropgesteld.
Als een baby of willekeurig ander persoon een shot met
lichaamsvreemde stoffen krijgt toegediend dan gaat het
lichaam de balans zoeken om te herstellen, om weer in
evenwicht te komen.
Daar is vitamine C voor nodig. Wanneer dit niet voldoende
via voeding wordt aangeleverd en er op die wijze tekorten
ontstaan dan zal het lichaam de eigen voorraad opsouperen.
Dan gaat het vitamine C uit eigen botten en weefsel
onttrekken. Heel verklaarbaar toch dat er dan blauwe
plekken en botbreuken ontstaan?
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Deze informatie is ook in mijn boek terug te vinden. Zoals zoveel andere zaken die gebaseerd
zijn op diverse onderzoeken en andere bronnen. Niets is verzonnen, maar al dit soort
informatie mag niet naar buiten, mag niet bekend worden.
Wij mensen moeten er waakzaam voor zijn dat wij voldoende vitamine C tot ons krijgen.
Vele dieren maken het van nature zelf aan. Met name geiten, zij zijn kampioen vitamine C
aanmaken wanneer zij in nood verkeren.
Denk aan de V.O.C. tijd. In die tijden overleefde de scheepskat de reis als hij of zij geen gekke
capriolen uithaalde maar de bemanning kreeg het moeilijk en dan met name nadat de verse
groentevoorraad opraakte. Katten maken zelf ook vitamine C aan. Wij missen een enzym.
Weer een bewijs dat wij deze belangrijke vitaminesoort tot ons moeten nemen.
Zo ontstond in die tijden scheurbuik. Overigens is bloedend tandvlees ook een vorm van
scheurbuik. Daar begint al de herkenning dat je een tekort hebt.
Vitamine C is cruciaal en daar gaat men volledig aan voorbij. Overal waar op andere fronten
belangen zijn maakt men deze stof belachelijk.
Wel kunnen wij meegaan in het feit dat
wanneer je deze vitamine koopt bij een
doorsnee drogist of supermarkt je beter je geld
aan een bos bloemen kunt besteden.
Dat is namelijk gezonder dan de
fabrieksrommel slikken welke zogenaamd
vitamine C heet.
Bloemen stralen rust en schoonheid uit, mits
biologisch gekweekt! Alles moet kloppen!
Lees het boek: ‘Supplementen onder
de loep’; en je begrijpt van deze
handel ook weer meer.
De farmacie zit ook met zijn tentakels
in deze tak van sport en je denkt iets goed te doen maar de andere kant van het
verhaal is dat je juist meer kwaad aanricht dan goed voor je is.
Als je die rommel allemaal slikt dan slik je het zelfde als wanneer je medicijnen
gebruikt.
De samenstellingen spreken niet met de cellen van ons lichaam.
Puur natuur moet het zijn. Deze varianten zijn er wel maar niet in grote hoeveelheden.
Lees in elk geval altijd de verpakking. Als je wilt kun je achterhalen wat de grondstoffen zijn
als je de ingrediënten van de grondstoffen op de verpakking natrekt.
Vitamine C met grondstoffen bij DSM vandaan zijn hevig te vermijden. Grote kans dat er
lood en arsenicum inzit.
Zijn dit hopeloze verhalen?
Nee hoor want er zijn wel goede oplossingen en de basis is dat je gezond eet. Je bent wat je
eet!
Alles wat je erin stopt heeft zijn weerslag, positief of negatief, afhankelijk van je
voedingspatroon. Er zijn ook steeds meer lezingen en boeken die de aandacht vestigen op
wilde planten, zo uit de natuur die het toppunt zijn van biologisch eten. Dat is namelijk de
overtreffende trap want deze planten zijn volgroeid zoals het hoort zonder toevoegingen en
gifspuiten. Mits je niet langs de wegen plukt, maar dat moge duidelijk zijn. Kwestie van
openstaan voor goede informatie. En die is er genoeg!
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Zevenblad, brandnetels, weegbree en veel andere soorten zijn zeer geschikt om te nuttigen.
Geniet van wat de aarde ons schenkt! Dat heet anders denken!
Jammer, zo jammer…
Het is zo jammer dat mensen als Luc
Bonneux en Marc van Ranst zo makkelijk
over vitamine C heen blijven 'fietsen'.
Ze geven beiden geen enkele reactie op de
informatie die wij hierover meestuurden.
Klinkende namen als Frederick R. Klenner,
M.D., die een groot deel van zijn leven
besteed heeft aan de bestudering en de
ontwikkeling van behandelmethoden met
betrekking tot vitamine C. Linus Pauling,
tweevoudig ontvanger van de Nobelprijs,
heeft zijn reputatie geriskeerd door
onderzoek te doen naar het gebruik van vitamine C. Albert Szent‐Gyorgyi, M.D., Ph.D.
ontving de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde in 1937 voor de ontdekking van
vitamine C.
Dr. Thomas Levy, die een boek geschreven heeft over het gebruik van
vitamine C. 462 pagina's vol voorbeelden van genezing van allerlei
ziekten door alleen maar toediening van vitamine C.
Zowel Marc van Ranst als Luc Bonneux schrijven in hun mails over de
'arme kindertjes in Afrika' die te ziek en te verzwakt zijn om een aanval
van mazelen te overleven. Vaccineren is volgens hen dan ook de enige
oplossing. Wij stuurden echter een stukje tekst toe uit een boek van
Stedman Graham, waarin deze stelt dat Afrika is leeggeroofd tijdens de
koloniale periode waaraan o.a. België en Nederland ook mee hebben
geholpen. Afrika werd achtergelaten zonder enige infrastructuur en de
oorspronkelijke bevolking was verbannen naar de minst vruchtbare
gebieden, waar akkerbouw niet of nauwelijks mogelijk was, waardoor
de ziekten en narigheid ontstonden.
Toen kwamen de ontwikkelingswerkers die de oorspronkelijke bevolking wel eens vanuit een
westerse optiek gingen vertellen wat goed voor hen was. Zij namen het roer over en de
oorspronkelijk bevolking van Afrika had nog niets te vertellen. Nee, zij werden behoeftig
gemaakt in plaats van dat zij weer op eigen benen werden geholpen. Projecten slagen alleen
als uitgegaan wordt van de situatie van de lokale bevolking, niet door zoveel mogelijk geld in
zoveel mogelijk projecten te pompen!
Geef de volken hun goede land, hun waardigheid en voorspoed terug en de gezondheid
komt vanzelf ook weer. Dan hoeft er niet meer uitgebreid gevaccineerd te worden, dan
herstelt het immuunsysteem zichzelf.
Dit was onze reactie naar allebei de heren.
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Daarom is dit schrijfsel mijn laatste antwoord op dit moment want het heeft geen zin een
oeverloze mailwisseling in stand te houden welke alleen maar tijd kost. Antwoorden hebben
we wel want er is genoeg om steeds aan te voeren maar willen we dat?
Nee, er zijn andere activiteiten die belangrijker zijn.
Vitamine C, nog zo’n voorbeeld om je over te verbazen.
Afgelopen week kreeg ik een link toegezonden.
Eerlijk gezegd was ik diep onder de indruk. Het verhaal van Sophie.
Sophie een jonge moeder met vier kinderen en een echtgenoot. Zij heeft haar heil voor
genezing over de grens gezocht, in Duitsland.
Waarom? In ons land kreeg zij als enige oplossing chemo aangereikt om haar leven mogelijk
te verlengen. Daar heeft Sophie zich niet bij neergelegd.
De vitamine C boost via een infuus helpt haar onder andere, de behandeling bevat veel meer
maar de vitamine C is in dit verhaal wederom cruciaal.
Sophie is dusdanig opgeknapt en aangesterkt dat zij de zorg voor haar gezin weer op zich
kon nemen. Het trieste van dit hele verhaal is dat zij weer een ongelooflijke teleurstelling te
verwerken kregen toen de ziektekostenverzekering te kennen gaf de kosten over de grens
niet te zullen vergoeden. Niet bewezen deze manier! Alternatief dus! Hun laatste spaargeld
ging daaraan op en hun huis kwam te koop!
Nederland op zijn smalst! Dure chemokuren worden kwistig vergoed maar andere
oplossingen die werkelijk zoden aan de dijk zetten worden genegeerd.
Als je maar in het patroon loopt van de oncoloog die je pad wil bepalen dan is het goed.
Maar heb je een eigen mening, dus eigen pad, dan kun je het opzeggen en krijgt een gezin
als dat van Sophie meer klappen te verwerken dan goed voor hen is.
Inmiddels weet ik meer omdat ik heb gereageerd op het stuk dat in mijn mailbox binnen
kwam. De ouders van Sophie hebben een lening genomen om hun dochter en haar gezin te
sparen. En wij met z’n allen maar ziektekostenpremies betalen!
Waarvoor?
Om duizenden meisjes het HPV‐vaccin te laten inspuiten waarvan men de draagwijdte van
de mogelijke ellende niet kan overzien? De kosten per meisje bedragen bijna 400 Euro.
Gratis voor hen, maar betaald van ‘de grote hoop’! Maar… dat woord ‘gratis’ doet het ‘m!
Voormalig minister Klink die in
2010, 34 miljoen griepvaccins
bestelde om elke Nederlander
te kunnen voorzien van twee
stuks. Gratis en voor niets
mocht je lichaamsvreemde
stoffen in laten spuiten. Allerlei
andere berichten daarover
komen nu ook werkelijk naar
buiten. Gevolgen die toen niet
in de media verschijnen
mochten. De vaccins slijten was
het doel, weer gratis en voor
niets! Hoewel het heeft ons als
belastingbetaler handenvol
geld gekost en uiteindelijk is het
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overgrote deel vernietigd. Dit is een geluk bij een ongeluk zodat minder mensen last hebben
gehad van de schadelijke stoffen in de vaccins. Dit is wel een voorbeeld van hoe verkwistend
onze overheid is van onze belastinggelden!
Maar gezinnen zoals die van Sophie hebben het nakijken. Zij krijgen hun lichamelijke
vooruitgang door hulp in het buitenland omdat men hier niet helpen wil niet vergoed!
Bizar! Schamen wij ons niet?
Beste Marc, Luc en Roel, ook al krijgen wij van laatstgenoemde persoon geen enkele reactie,
is dit normaal?
Wat is wijsheid?
Wij spreken over voortschrijdend inzicht!
Deze berichten wilde ik jullie niet onthouden.
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!
Misschien is het tijd om van baan te veranderen?
Anneke Bleeker
Bergen NH
25 april 2011
www.gezondverstandavonden.nl www.verontrustemoeders.nl
Foto’s: Anneke Bleeker. Mogen gebruikt worden met bronvermelding
Opfrisser voor velen: de Eed van Hippocrates en daaronder heel veel extra informatie via
links, ook het verhaal van Sophie!
Oorspronkelijke Eed van Hippocrates
"Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en
godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:
Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel
voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.
Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven,
die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument
voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en
mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik
zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik
slechts komen in het belang van mijn patiënten.
Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem
leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat
daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn
leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te
zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.
Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer
met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand
openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in
de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik
hem schend.
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Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het
bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf."
Hieronder extra informatie.
Wie meer wil weten kan zijn hart ophalen!
Link naar het verhaal over Sophie, lees dit!!!
http://www.webregio.nl/amsterdam‐centrum/regionaal‐
nieuws/artikel/1925434/sophie.aspx
Mailwisseling tussen Dhr. M. van Ranst en Peter Vereecke van de Belfort Group.
http://www.verontrustemoeders.nl/2011.04.23%20Mailwisseling%20Vereecke‐
Van%20Ranst.pdf
Filmpje van Bill Gates (Microsoft) – LINK HIERONDER –
over het terugdringen van de wereldbevolking door
VACCINS, GEZONDHEIDSZORG en REPRODUCTIEVE
GEZONDHEIDSZORG:
He considers VACCINES to be desirable to bring down the
future population number P and so reduce Co2. You will
also casually hear him promoting HEALTH CARE and
REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES, to accomplish that same
C02 reducing goal. Here are Bill Gates' verbatim words:
"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 [number of 9 billion] by perhaps 10 or 15 percent. But there we see an increase of about
1.3 [billion]."
http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064
Supplementen onder de loep
Vitaminen, mineralen en hun effect op je gezondheid
Brian R. Clement
ISBN: 9789020203769
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789020203769&PC=AB24AD8F
Diverse links, o.a. het verhaal van polio en de suikerklontjes.
Als dit met een lezing ter spraken komt is er altijd verbazing.
Er bestaan twee soorten poliovaccins, een dood vaccin (Salk vaccin) dat moet worden
ingespoten (DKTPolio) en een levend verzwakt vaccin (Sabin vaccin) dat oraal wordt
toegediend, bijvoorbeeld op een suikerklontje.
Salk heeft toegegeven dat het vaccin er in de 60er jaren voor heeft gezorgd dat er juist meer
polio werd veroorzaakt.
Dr. Klenner heeft met zijn vitamine C veel voorkomen en genezen!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis
http://www.geldersevalleivivre.nl/Basis.aspx?Tid=2&Lid=77&Lit=TEKST&Hmi=11559&Smi
=11643&STIJL=1
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http://www.xs4all.nl/~sm4csi/nwo/nwoterrorism/inentingen.htm
http://zaplog.nl/zaplog/article/gary_null_vertelt_new_york_state_hearings_dat_vaccins_
schadelijk_en_onwerkz
http://www.personenencyclopedie.info/S/Sal/SALKJonasEdward/view
http://reload2.vpro.nl/programma/marathoninterview/afleveringen/37154846/items/37
509464/
http://www.allesoverdna.nl/plant/gezondheid/vaccinatietomaatje.html
http://www.participate‐
autisme.be/go/nl/termen_en_oorzaken/autisme_een_complexe_aandoening/andere_oor
zaken_van_autisme/het_mazelenvaccin.cfm
http://www.bartmeijervanputten.nl/archief1998/Mazelenvaccinatie_autisme.htm
http://www.wanttoknow.nl/overige/de‐griepvaccinatie‐een‐paniekindustrie‐in‐actie/
Belangrijk document via NVKP.
Al sinds het leven van Hippocrates (500 v. Chr. grondlegger v.d. geneeskunde) weet men dat
mensen die kanker krijgen doorgaans veel minder vaak in hun leven geconfronteerd werden
met koorts t.o.v. mensen die geen kanker kregen. In de 19e, 20e en ook de 21e eeuw is er
een aantal wetenschappelijke onderzoeken geweest naar het verband tussen het
doormaken van koorts en de kans op het krijgen van kanker.
Uit epidemiologisch onderzoek, o.a. betrouwbare onderzoeken die met controlegroepen
werken, blijkt dat het doormaken van meerdere periodes met koorts, met name in de jonge
levensjaren, een vermindering in het aantal kankergevallen op latere leeftijd laat zien.
Bekend is dat acute infectieziekten, gepaard gaande met koorts, het immuunsysteem
structureel veranderen, waarbij immuuncellen geproduceerd worden of bestaande
immuuncellen rijpen die het immuunsysteem versterken.
Klik de link hieronder aan voor meer informatie:
http://www.verontrustemoeders.nl/Toename%20kankergevallen%20door%20uitroeien%
20infectieziektes%20met%20koorts.pdf
Over vaccinatieschade gesproken… Nienke, een meisje met een onterecht label.
http://www.verontrustemoeders.nl/2010.12.10%20Nienke%20‐
%20een%20meisje%20met%20een%20onterecht%20label%20LV.pdf
Extra tip!
Wie meer informatie wil over eetbare planten en andere goede informatie, houd dan de
agenda van de GVA bij. Grote kans dat er een gelegenheid is om juist die informatie te
verkrijgen. www.gezondverstandavonden.nl, vele locaties door heel het land!
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