Ik heb met mijn broers en vader het kistje gedragen, hoe zwaar kan zo’n klein
kistje zijn…
Vaccins, vaccins en nog eens vaccins…
Is er niets anders om te melden?
Genoeg, te veel eigenlijk, maar van de vaccins komen
wij niet los. Sterker nog: de verhalen worden steeds
ongelooflijker en wreder.
Hoe bizar is alles wat we kunnen lezen en de vragen
die we krijgen.
Drie jaren zitten wij nu in deze materie en terugkijkend
is er veel gebeurd; veel discussie op gang gekomen.
17 februari 2009
Een legendarische datum! Dat was de dag waarop we
begonnen met het zenden van een rondmail naar zoveel mogelijk scholen in het land om een
bewustwording op gang te brengen: ga nadenken over het HPV‐vaccin!
Sinds die bewuste dag is er zo veel gebeurd! En dan te bedenken dat ons doel alleen maar
was… even een paar weken waarschuwen. Ouders vooral te laten nadenken of zij zich wel
realiseerden wat zij driemaal in een half jaar tijd in het lichaam van hun dochter lieten
spuiten. Of zij de informatie wel hadden opgevraagd en goed gelezen, de bijsluiter in de
handen hadden gehad.
“Als men in elk geval maar niet klakkeloos gehoor gaf aan de oproep,” dat was het idee.
Zo op deze jaren terugkijkend is het goed om te zien dat er met velen samen positieve
resultaten zijn geboekt; dat zijn de lichtpuntjes.
Maar er is ook verbijstering over de creativiteit van grote machten; hoe zij wereldwijd
iedereen zand in de ogen kunnen strooien, om zo velen nog in de richting van welke spuit
ook kunnen laten lopen.
17 februari 2012
Deze datum is nu, deze tijd een feit. We zijn nu drie jaar verder en er is nog lang geen zicht
op een eind; op het moment dat we kunnen zeggen: ‘nu is het genoeg’.
Zolang velen in mijn naaste omgeving nog net zo gemakkelijk de ‘gratis’ vaccins accepteren is
dat een teken aan de wand!
Grote koppen in de kranten dat de bof en andere kinderziekten
weer terugkomen.
Ja logisch toch?
De ziekten worden massaal in de lichamen gespoten.
Wie hebben er over het algemeen de griep? Juist, de personen
die zo trouw die verrekte spuit met gifstoffen halen.
Welke kinderen op crèches en scholen kwakkelen het meest?
Oorpijnen, allergieën, verkouden, steeds opnieuw verkouden,
ontstekingen en andere vervelende klachten?
Juist, dat zijn de kinderen die braaf naar het
‘consternatiebureau’ gaan voor de spuiten.
Vóór de leeftijd van 15 maanden heeft een baby in Nederland al
28 tot 32 doses van verschillende vaccins toegediend gekregen.
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De vraag blijft bij mij maar opkomen: Is dit normaal?
Het dwingende beleid dat ouders bijna lam maakt. Maar er zijn ook mondige ouders die in
het toetsenbord klimmen en een brief zenden naar Dr. M.A.E. Conyn‐van Spaendonck.
Oftewel: Mevrouw Conyn van het RIVM.
Hieronder de bewuste brief waarvan ik een kopie kreeg. Met toestemming van de ouders
deel ik de inhoud graag. De namen zijn bij mij bekend, alleen de voorletters zijn geplaatst uit
oogpunt van privacy:
Onderwerp: laat uw kind inenten.
Geachte Dr. M.A.E. Conyn‐van Spaendonck.
Ik stuur u een mail omdat wij, R en S, een brief van u hebben ontvangen om onze
pasgeboren zoon in te laten enten.
Mijn klacht is dat u het schrijft alsof wij geen keus hebben, er staat namelijk bij
onderwerp: ‘Laat uw kind inenten’, alsof het een plicht is.
Dan schrijft u ook dat wij binnenkort met onze zoon naar het consultatiebureau gaan,
alsof dit een vaststaand feit is.
Ik ga namelijk helemaal niet naar het consultatiebureau, alsof alle moeders standaard
geen gevoel voor het moederschap hebben. Als ik het gevoel heb dat ik vragen heb
neem ik contact op met een antroposofisch arts, die verstand heeft van het leven
zoals het bedoeld is te zijn en niet alleen van medicijnen.
Ik wil mijn kinderen niet bloot stellen aan iets waar geen eenduidigheid over bestaat,
het dochtertje van mijn zus is ruim 20 jaar geleden overleden aan vaccinaties.
Jullie moeten je kapot schamen met dit drama door te gaan, ik begrijp niet wat
mensen bezielt kinderen de dood in te jagen door zoveel gif in te spuiten en geen vrije
keus te laten.
Lees het boek van Viera Scheibner en een Nederlands arts Dr. Moolenburgh en u
begrijpt wat ik bedoel.
Eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat u een moordenaar bent, maar dat klinkt wat raar,
maar op de begrafenis van een overleden kind komen die de dood heeft gevonden
door vaccinaties gaat natuurlijk wat ver. Op zijn minst zou ik u kunnen vragen u in te
laten lichten over alle kanten van vaccinaties.
Ruim 20 jaar na het overlijden van mijn nichtje krijg ik een enorm gezonde zoon waar
mijn zus even mee op de arm zit en er is dan nog stilletjes verdriet omdat haar
dochter anders nu bijna 21 jaar geworden zou zijn. Ik heb met mijn broers en vader
het kistje gedragen, hoe zwaar kan zo’n klein kistje zijn, u zou er eens bij moeten zijn.
Dat is waar het leven om gaat.
Ik weet dat u gaat schermen met al uw onderzoeken en bewijsmaterialen, maar die
zijn er ook aan onze kant.
Wat ik u als laatste wil zeggen is dat ik geen post meer van u dien te ontvangen en
ook hier zou ik u graag niet de keus laten.
Slaap lekker vannacht.
Harte Groet,
S en R
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Kunnen we hier nog iets aan toevoegen? Als meer ouders dit nu eens
zouden doen?
Kunnen we zeggen dat allen die vaccins aanprijzen moordenaars zijn?
Met alle kennis die we inmiddels hebben en alle lectuur die voor
iedereen toegankelijk is zouden we dat voor mijn gevoel zo
langzamerhand gevoeglijk wel kunnen zeggen.
Nu, na drie jaar onafgebroken in deze materie gezeten te hebben kan ik
dat wel volgen.
Men weet namelijk wat de gevolgen zijn.
Dat bleek al uit het feit dat begin jaren 1990 er bij het toenmalige RIVM
personeel al bekend was dat kwik en aluminium niet samen gaan.
Een vergelijkbare uitslag kreeg men te zien na een test bij het bedrijf
ECN, uitgevoerd in de duinen bij Petten in NH: aluminium geeft een
enorme reactie wanneer het in contact komt met kwik! Het wordt
opgevreten; enorme oxidatie is het gevolg!
Dan blijft de vraag waarom men deze twee ingrediënten wel in vaccins stopt.
Het griepvaccin tijdens die ‘barre pandemie’ 2009/2010 had namelijk ook Thiomersal, een
kwikderivaat als ingrediënt!
Wat lezen we ook?
Via VacTruth.com krijgen we de volgende mededeling:
“Een kleine dosis kwik, die 1 op de 100 ratten doodt en een dosis aluminium die 1 op
de 100 ratten doodt, hebben gecombineerd een enorm effect: alle ratten gaan dood!
Doses kwik die een sterfte van 1 procent veroorzaken, hebben een sterftepercentage
van 100 als er wat aluminium bij aanwezig is. Vaccins bevatten aluminium.”
Wel, als we dit kunnen lezen dan kunnen de dames en heren van de overheid dit toch ook
weten?
Als je dit weet en je spuit daarna moedwillig toch een vaccin in een mens, klein of groot, dan
ben je in mijn ogen een moordenaar!
Wie hieraan voorbij gaat en zich vrijwillig of gevoelsmatig gedwongen toch vol laat spuiten
doet aan langzame zelfmoord!
Elke keer weer gif in het lichaam, veelal in combinatie met de nodige E nummers in de
‘vulling’, want van voeding is vaak geen sprake meer.
Gifstoffen uit plastic flessen en andere verpakkingsmiddelen (ftalaten en bisphenol‐A
bijvoorbeeld): steeds een beetje meer in het lichaam.
Farmaceutische ‘oplossingen’ voor alle klachten en kwalen die optreden: nog meer rotzooi in
het lijf!
Mogelijk wordt de ‘vulling’ ook nog in de magnetron of op de inductiekookplaat verwarmd
en al met al zijn er vele ingrediënten compleet om de langzame zelfmoord te bespoedigen.
Vergeet ook de kwik in de vullingen van het gebit niet.
Geconserveerd de grond in! Dat is het eindresultaat. De familie kan nog kiezen voor
natuurvriendelijke grafkisten, formaldehyde vrij, conserveringsmiddel vrij… en zo nog vele
goede eigenschappen.
Maar na een leven op aarde, kort of lang, van de wieg tot het graf is de vervuiling immens
groot, zeker op het kerkhof.
En dan hebben we het nog niet over de chemokuren en andere gezondheidsafbrekende
stoffen gehad.
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Aluminium is gevaarlijk in alle producten
Terugkomend op aluminium: we vermeldden eerder al dat deze stof gevaarlijk is in alle
producten. Het zit bijvoorbeeld in deodorant en andere lichaamsverzorgende producten.
Het wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal.
Je huid is je grootste orgaan en neemt alles snel op zodat de gevolgen, negatief of positief,
snel inwendig hun weg volgen.
Koken in pannen van dit materiaal is uit den boze.
Kortom, overal waar aluminium de huid binnendringt, of via onze voeding of de farmacie in
ons lichaam komt, stapelen de problemen zich op.
Het op steeds grotere schaal voorkomen van Alzheimer en Parkinson wordt hiermee door
steeds meer artsen in verband gebracht.
Toen ik dit laatst op een lezing vertelde kwam er in de pauze een dame naar mij toe. Zij
reageerde hierop met de mededeling dat haar inmiddels aan de gevolgen van Parkinson
overleden moeder altijd in aluminium pannen had gekookt.
Bedenk daar de rest bij via alle andere producten en vaccins en het plaatje moge duidelijk
zijn.
Dan de combinatie met fluor; die mag je ook niet negeren. Fluor is uit den bozen. Deze stof
is een afvalproduct van de aluminiumproductie; op de verpakking staat een doodskop.
Hoe bizar is dit?
En tandartsen maar blijven vertellen dat we vooral fluor moeten gebruiken. Althans, de
reguliere tandartsen; biologische tandartsen vertellen een heel ander verhaal.
Fluor verhardt en verkleurt het gebit. Tanden kunnen door het verhardingsproces eerder
breken.
Maar onze botten verharden ook en moet je daar blij mee zijn?
Dan zal ons IQ met 10 tot 15 punten afnemen wanneer we op dagelijkse basis fluor
gebruiken. We mogen Dr. H. Moolenburgh Sr. wel heel dankbaar zijn dat hij met een groep
burgers in de jaren zeventig van de vorige eeuw er voor heeft gezorgd dat wij geen fluor in
ons drinkwater kregen.
Aluminium, fluor en kwik gezamenlijk in het lichaam gaan hun eigen feestjes organiseren.
Wie dit leest kan niet meer zeggen nergens van te weten!
Een gewaarschuwd mens telt voor twee en uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor
ons lichaam en dat van onze kinderen wanneer zij nog minderjarig zijn.
Komen we met klachten bij de instanties die de vaccins bejubelen dan zal het antwoord zijn:
‘Het was uw vrijwillige keuze’.
Wie belangen heeft is de baas!
Afgelopen week bleek weer overduidelijk dat wie er belangen heeft, de wetten bepaalt.
De Gouverneur van Texas, Rick Perry, dingt mee naar het presidentschap bij de komende
verkiezingen in de Verenigde Staten.
Wat heeft dat met vaccins te maken?
Alles!
De fabrikant van het merk Gardasil, Merck & Co., heeft deze man een flink geldbedrag
‘geschonken’ voor zijn kostbare verkiezingscampagne.
Maar daar stond wel iets tegenover.
De tegenprestatie moest zijn dat alle meisjes op school verplicht het HPV‐vaccin toegediend
moesten krijgen, dus Gardasil.
Meneer Perry ondertekende dus een wet. Hoe ethisch is dit?
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Hoe belangrijk is het om allen gif in te spuiten?
Wordt wakker, denk na, volg deze verhalen, volg automatisch het grote geld en je begrijpt
de intenties.
Deze zaken zijn er niet om ons te helen, te dienen of te plezieren.
Hoe nu verder?
Denk na, dat is alvast een begin.
Loop niet klakkeloos achter een oproep aan; je bent zelf verantwoordelijk en men is echt
niet thuis als jij met de brokken zit.
Bedenk of het normaal is dat fabrikanten het voor het zeggen hebben. De gezondheidsraad,
bestaande uit zestien personen adviseerde in 2008 de toenmalige minister van
Volksgezondheid over het HPV‐vaccin. De helft van hen, acht stuks, waren niet
onafhankelijk.
Hoe objectief is dan een besluit? Volg het geld en je komt bij het antwoord.
Hoe kon men in het voorjaar van 2009 al voorspellen dat er in de winter een pandemie zou
komen?
Daar anticipeerde men al op door als een malloot vaccins te gaan
fabriceren. Komen we weer bij Dr. H. Moolenburgh Sr.; het is heerlijk
om je door een arts gesteund te voelen. In zijn nieuwste boek: U kunt
meer dan u denkt, vertelt deze arts met kennis over datgene wat wij
ook wisten, maar toch… Wanneer een arts het schrijft is het anders!
Er zijn in die periode vaccins gefabriceerd op een voedingsbodem van
kankercellen. Dit omdat het proces dan sneller verliep en de aanwas
sneller ging.
Willen we dat? Vaccins gemaakt op een dergelijke bodem?
Al deze feiten moeten aanzetten tot nadenken.
Zijn ‘we’ niet ongelofelijk arrogant om te denken dat de natuur steeds
maar weer verbeterd moet worden?
Een baby komt dus ‘half gezond’ op de wereld en daarom liggen er al
zoveel vaccins te wachten en worden ouders aangeschreven alsof het
de normaalste zaak van de wereld is om hier gehoor aan te geven.
Zijn er daarna gevolgen die optreden dan zijn er onmiddellijk weer antibioticakuurtjes en
andere medicatie waardoor een kind echt achter de wagen raakt.
Sterft het, dan heet dat ‘wiegendood’ met onbekende oorzaak, maar zal het nooit aan het
vaccineren liggen. Niet als we het RIVM en andere belanghebbende mogen geloven.
De briefschrijfster aan het RIVM kan ik heel goed volgen.
Een beetje vaccineren is naar mijn mening een halfbakken ‘oplossing’. We willen bewust zijn
maar toch… de angst die weer overheerst en het vertrouwen in het eigen systeem is er niet.
Je kunt niet een beetje vaccineren; dit wel en dat niet. Je kunt ook niet een beetje op
vakantie zijn, je ene been thuis en je andere elders.
Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn; je bent zwanger of je bent het niet.
Afgelopen periode verscheen er een artikel met als kop: ‘Vaccins blazen het immuunsysteem
van kinderen op’.
Duidelijk genoeg?
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Overal waar wij eigenwijze mensen ingrijpen, wil de natuur zelf herstellen.
Dus er gebeuren allemaal dingen die wij niet willen. Dat is in het milieu in ons lichaam, in het
milieu om ons heen, bij de boeren, kwekers. Allen die tegenstrijdige maatregelen nemen
worden ongenadig afgestraft!
Kijk naar de ziekten die optreden bij mens, dier en plant.
We denken zo wijs te zijn maar ga terug in je denken, in gedachten terug naar je
grootouders.
Was het toen heilig? Nee, er waren toen andere uitdagingen maar men had respect voor de
natuur, leefde ermee, zag wat voor weer het werd, had eerbied voor dat wat groeide en
bloeide.
Kruiden, eetbare gewassen om ons heen als aanvulling op dat wat de groentewinkels
bieden. Eet uit eigen omgeving dat, wat bij het seizoen hoort. Vermijd alle gifstoffen zoveel
mogelijk en obesitas zal verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Je lichaam slaat alle gifstoffen op in vet om zo weke organen zoals de lever en nieren te
ontzien.
De lever kan per dag een bepaalde hoeveelheid opruimen, afvoeren. Alles wat wij teveel
aanleveren zal het lichaam daarom opslaan in vet.
Veel dikke mensen hebben dus een enorme voorraad gif, dat een tijdelijke opslagplaats
heeft gekregen. Maar qua goede voeding zijn zij eigenlijk ondervoed.
Dat vergiftigen begint al tijdens de zwangerschap en gaat na de geboorte direct door, door
bijvoorbeeld gebruik te maken van alle plastics met verkeerde stoffen, de vele vaccins en E
nummers…
Zo kunnen we nog heel lang doorgaan maar feit blijft dat we zelf spontaan meewerken aan
het verminderen van onze populatie!
We laten ons vermoorden en werken vrijwillig mee aan een langzame zelfmoord.
Is er nog iets positiefs?
Ja!
Iedereen kan het tij keren wanneer je de beslissing neemt zo niet langer meer te willen
leven. Genetisch
bepaald is ook een
mooie dooddoener.
Inderdaad wanneer jij
net zo eet en handelt
als je ouders krijg je
automatisch dezelfde
ziektes, mogelijk in
ergere mate, omdat
het een kwestie is van
stapelen. Wie nu
geboren wordt krijgt
ook de informatie mee
van de vaccins die de
ouders hebben gehad.
De opeenstapeling zal
dus verergeren maar
dat wil niet zeggen dat
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dit niet te doorbreken is, het is zelfs omkeerbaar.
Ons lichaam wil overleven, dus zoekt het oplossingen en wanneer wij het de goede
informatie geven via bijvoorbeeld goede gezonde voeding, dan valt er wel het één en ander
te ‘repareren’, dus zeg nooit dat het voor jou te laat is!
En wie hier niet voor openstaan, tja, eigen keuze!
Maar er is genoeg informatie en wie wil weten zal weten!
Maar, zolang er nog zoveel onwetendheid is gaan wij nog maar even door.
Op naar 17 februari 2013!
Anneke Bleeker
Bergen NH
14 februari 2012
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Links:
Vertaling van een artikel van VacTruth:
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.02.02%20Vaccins%20blazen%20het%20immuun
systeem%20van%20kinderen%20op.pdf
Vertaling van een artikel van NaturalNews:
http://www.verontrustemoeders.nl/Prenatale%20blootstelling%20aan%20BPA%20en%20
agressie.pdf
Vertaling van een artikel van NaturalNews:
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.01.30%20Kindermedicijnen%20en%20aluminiu
m.pdf
Vertaling van een artikel van NaturalNews:
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.01.18%20Borstkanker%20en%20parabenen.pdf
Milieuvriendelijke grafkisten:
www.greencoffins.nl
Gouverneur Rick Perry (Texas) en Gardasil:
http://www.naturalnews.com/033571_Rick_Perry_HPV_vaccines.html
http://www.naturalnews.com/033738_Rick_Perry_Gardasil_scandal.html
http://www.naturalnews.com/033410_Rick_Perry_Big_Pharma.html
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