Schapenbloed, hondennieren of konijnenhersenen?
Stel je voor…
Je gaat naar een vaccinatiepost, geheel achteloos, je
denkt dat je er goed aan zal doen je te laten
vaccineren tegen welk ‘ongemak’ dan ook, want
tegenwoordig ligt het woord ‘vaccin’ heel
gemakkelijk op de lippen van velen.
Daar aangekomen vraagt men aan je of je het goed
vindt dat er ook wat rode bloedcellen van schapen
mee gespoten worden. Of wat te denken van
minuscuul kleine deeltjes van konijnenhersenen.
Flut beetjes van hondennieren, apennieren, of wat
varkens‐ of paardenbloed.
Of nog beter: wat formaldehyde. Deze stof gebruikt men o.a. bij het balsemen van lijken en
staat bekend als een veroorzaker van kanker.
Maar in vaccins zijn deze ingrediënten super veilig, aldus de persoon die de spuit in je
lichaam zal legen.
Ben je dan nog zo overtuigd van het feit dat een vaccin voor jou ‘de’ oplossing is?
Of maak je snel dat je weg komt?
Ben je nog zo zeker van de gedachte dat baby’s in hun eerste levensjaar zeker 28 vaccinaties
dienen te krijgen?
Lees onderstaand en volg daarna je gevoel.
Voor degenen die nog geen onderzoek hebben gedaan naar de ingrediënten van
vaccins: de volgende adjuvanten en ingrediënten zijn gedocumenteerd:
• Aceton (oplosmiddel dat wordt gebruikt in nagellak remover)
• Aluminium hydroxide
• Aluminium fosfaat
• Aluminium sulfaat
• Amphotericine B
• Betapropiolacton
• Dierlijk weefsel: varkensbloed, paardenbloed, konijnenhersenen
• Fenolrood (als indicator)
• Fenoxyethanol (antivries)
• Foetaal runderserum
• Formaldehyde
• Formaline
• Gehydroliseerde gelatine
• Gelatine Glycerol
• Gewassen rode bloedcellen van schapen
• Hondennieren, apennieren
• Hydrolysaat van caseïne van varkenspancreas
• Kalf‐ / runderserum
• Kalium difosfaat
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• Kalium monofosfaat
• Kippenembryo's, kippeneieren, eendeneieren
• Menselijke diploïde cellen (afkomstig van geaborteerd menselijk foetusmateriaal)
• Mononatrium Glutamaat (MSG ‐ E621)
• Neomycine (antibiotisch)
• Neomycine sulfaat
• Polymyxine B
• Polysorbaat 20
• Polysorbaat 80
• Residu van MRC5 eiwitten
• Sorbitol
• Streptomycine (antibioticum)
• Sucrose
• Thiomersal (kwikderivaat)
• Tri(n)butylfosfaat (neurotoxine)
• VERO cellen, een doorlopende lijn van cellen uit apennieren
Aluminium, een neurotoxine, wordt in verband
gebracht met de ziekte van Alzheimer en toevallen.
Formaldehyde staat bekend als veroorzaker van kanker
die normaal gebruikt wordt bij het balsemen van
stoffelijke overschotten. Glycerine, een tri‐atomaire
alcohol die wordt gewonnen uit natuurlijke, bedorven
en afgebroken vetten en heeft bekende toxische
effecten zoals nier‐ lever‐ en longschade, diarree,
uitgesproken lokale weefselbeschadigingen, gastro‐
intestinale schade, dood. Van neomycine en
streptomycine (antibiotica) is bekend dat zij allergische
reacties veroorzaken. Fenol (carbolzuur) is een dodelijk
gif, een veel voorkomend ontsmettingsmiddel en
kleurstof. Van fenoxyethanol weten we dat dit het
centrale zenuwstelsel onderdrukt en dat het braken en
diarree kan veroorzaken (FDA). Thiomersal (een
kwikderivaat) is een giftig zwaar metaal dat niet makkelijk meer uit het lichaam
verwijderd kan worden. Metaaltoxiciteit kan resulteren in hersenbeschadiging en
auto‐immuunziekten. Olieachtige adjuvants kunnen overgevoeligheidsreacties
veroorzaken, cysten en adjuvant artritis.
En? Ook al misselijk geworden?
Als je personen kent die nog steeds twijfelen, of mogelijk zelfs standvastig zijn in hun
overtuiging dat vaccins hun alle goeds brengen, laat hen dit lezen daarna is de keuze aan hen
zelf.
Vaccinatieposten schieten als paddenstoelen uit de grond
Vele advertenties in allerlei dagbladen, weekbladen, zondagskranten, het zal niet niets
kosten.
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Advertenties, prikpunten, personeel, het is een heel verhaal
als je dit op een rijtje zet.
Angst, alles is gebaseerd op angst. Stel dat…
Wat stel dat?
Waar zul je meer last van krijgen? Eventueel mogelijk een
elders opgelopen ziekte? Of van de gevolgen van een vaccin
met lichaamsvreemde stoffen?
Zal gif inspuiten ons gezond houden of maken?
Denk na en gebruik je nuchtere gezonde verstand.
Wie heeft er belang bij?
Waarom al die advertenties, bangmakerij advertorials, ouders
een schuldgevoel aanpraten?
Kinkhoest weer actueel, ook een onderwerp om weer mee te
proberen te scoren.
Er is niets mooiers voor de industrie om allen in de angst te
jagen en vervolgens als schapen het spuithok in te lokken.
De balansen van de farmacie zullen er weer gunstig uitzien
wanneer zij velen zo gek krijgen.
Kijk wie er belang heeft, volg het geld en je gaat het plaatje
zien.
Kroatië, in voormalig Joegoslavië. In de jaren tachtig zijn wij
daar diverse malen geweest. Een prachtig land, normale
voorzieningen, kortom niets aan de hand. Zelfs dat land staat al in het rijtje voor vaccinatie.
Maar Egypte, Turkije, Marokko en Tunesië toevallig ook.
Kan de strategie ook zo zijn dat deze landen zo populair zijn dat je meteen een flinke groep
mensen dat spuithok in kan lokken?
Mooier is er toch niet? Zaai angst en je krijgt allerlei personen naar je toe gelokt.
Vaccinatieposten, of het groentewinkels zijn, zo adverteren zij.
Laten we eens puur natuur tegenover
vaccins plaatsen…
Puur natuur, een andere energie.
Groentewinkels, volkstuinen, groente in
je tuin tussen de andere gewassen,
kortom de gangbare overbekende
soorten.
Als we deze combineren met dat wat om
ons heen groeit in de natuur.
Waar kies je liever voor?
Formaldehyde waar lijken mee gebalsemd
worden en kanker kan veroorzaken mee
ingespoten of toch liever het zevenblad
wat nu zo weelderig overal dapper de
grond uitschiet?
Of toch liever een kwikderivaat
ingespoten boven de keuze een gezonde
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maaltijd te bereiden van onbespoten groente, biologisch geteeld, aangevuld met super
gezonde planten uit de vrije natuur?
Uit de vrije natuur kan ook uit je eigen
tuin zijn, maar bedoeld worden de
soorten die velen als onkruid zien.
Er is zoveel om ons heen dat niets kost
en een welkome aanvulling is.
De vraag is: waar kies je liever voor?
Klakkeloos gif in laten spuiten of kennis
vergaren over gezonde gewassen?
Met gezonde gewassen bedoelen we dan
ook de gewassen waar geen landbouwgif
aan te pas is gekomen. Landbouwgif
stapelt zich op in het gewas terwijl het
groeit en dat komt weer in ons lichaam,
wat logisch is, maar op grote schaal
wordt onderschat.
Landbouwgif tast de hersenen aan.
Daarom biologische groente en fruit, het
liefst uit eigen omgeving, aangevuld met
gezonde kruiden, groenten en fruit uit de
vrije natuur.
Geoogst op plaatsen waar het
landbouwgif niet op neergedaald kan
zijn, dus niet naast landerijen waar men
dergelijke gifstoffen inzet.
Wedden dat je hier meer energie van krijgt?
Laten we eens kijken waar jij je prettig bij voelt.
Wat doe je liever?
Jezelf willen overtuigen dat gif in vaccins gezond is, of toch liever de maaltijd puur natuur
bereiden?
Welk gevoel spreekt je meer aan?
Om daar een antwoord op te vinden geef ik je een paar culinaire, simpel te bereiden tips!
Dit is echt voor iedereen uit te voeren, daar hoef je geen topkok voor te zijn.
Dat ben ik ook niet, ik red het ook en ervaar dat het lollig is om te doen, energie geeft qua
gevoel en maaltijd.
Wat ook de aandacht verdient zijn de bevindingen van Remko Kuipers.
Remko is tot de conclusie gekomen dat onze voorouders in de steentijd zo gek nog niet
waren.
De voeding die men tot zich nam waren de goede vetten, de natuurlijke producten en
welvaartsziektes als kanker, hart‐ en vaatziekten en ander ongerief kwam niet voor zoals wij
dat nu om ons vernemen.
Remko, opgegroeid te Buitenpost in de provincie Friesland zal op 26 maart 2012
promoveren te Groningen.
Deze nuchtere noorderling heeft heel wat goede uitspraken gelanceerd welke helemaal
passen binnen het beeld wat we met velen waarnemen.
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Kijk naar het huidige straatbeeld…
We gaan geconserveerd de grond in…
O ja, er is een fantastisch bedrijf, Green Coffins genaamd, zij verkopen grafkisten op
compleet natuurlijke basis. Geweldig, dit juichen we natuurlijk helemaal toe.
Zij vertellen onder andere dat deze kisten formaldehyde vrij zijn.
Heel goed, uiteraard en daar moeten zij zeker mee doorgaan, maar zie je wat er aan de hand
is?
Formaldehyde verspreidt men via vaccins en het balsemen van lijken.
Conserveringsmiddelen vrij zijn deze kisten ook maar wat zit er in onze voeding?
Zo kunnen we eindeloos doorgaan maar dat doe ik niet.
Genoeg om over na te denken, belangrijker is het om je te voorzien van gezonde puur
natuurlijke recepten.
Remko Kuipers vertelt dat zijn opa en oma in het Fries een mooie uitspraak hadden.
Daar sluit ik mij heel graag bij aan!
“De wrâld is goed, mar de minsken koene better!”
Anneke Bleeker
Bergen NH
26 maart 2012
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Foto’s: Anneke Bleeker ©, ze mogen WEL gebruikt worden bij plaatsing van dit artikel.
Diverse culinaire tips onder de links.
Links:
Artikel: De ultieme gok, waarin de ingrediënten van vaccinaties worden genoemd. Zeer
belangrijk om te lezen!
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.03.13%20De%20ultieme%20gok.pdf
Landbouwgif tast hersenen aan:
http://www.gelderlander.nl/nieuws/algemeen/binnenland/10688387/Landbouwgif‐tast‐
hersenen‐aan.ece
Remko Kuipers met zijn bevindingen ten aanzien van ons huidige voedingspatroon en dat
van onze voorouders in de steentijd:
http://www.nu.nl/gezondheid/2770715/gezond‐ouder‐worden‐met‐eten‐steentijd.html
http://www.rug.nl/Corporate/_shared/multimedia/aa0801web2
http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken‐1/Alle‐rubrieken/Over‐de‐grens‐
5/Land/70279/Over‐de‐grens‐Dar‐es‐Salaam‐Tanzania.htm
http://www.oerdis.nl/fileadmin/bestanden/Op%2520zoek%2520naar%2520oervoedsel%2
520mei%25202009%2520dagblad%2520noorden.pdf

5

http://www.foodlog.nl/files/achtergrond/De_oermens_at_geen_Becel_Dagblad_van_het
_Noorden_14_01_2012.pdf
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap‐
Gezondheid/article/detail/3230111/2012/03/23/Gezond‐ouder‐worden‐met‐eten‐uit‐de‐
steentijd.dhtml

Gezonde boskruiden in het vroege voorjaar
Zevenblad, daslookblad, look zonder lookblad, wij noemen het voor het gemak boskruiden
omdat het hier in grote hoeveelheden in de omgeving in het bos groeit.
Maar zevenblad en andere gewassen kunnen net zo goed in de stadstuin voor komen, in
parken en andere plaatsen.
Daslook is een gewas dat niet zo verspreid te vinden is maar er zijn genoeg alternatieven te
bedenken voor het blad met de specifiek look, uiachtige, smaak.
Look zonder look is onder andere een gewas wat ook enigszins een uiachtige smaak heeft,
ook al af te leiden uit de naam.
Zevenblad is een energiebom als het blad in een jong stadium geoogst en snel verwerkt
wordt.
Overigens geldt dit voor al het jonge blad.
Oogst deze soorten vlak voor het verwerken, leg het blad eventueel direct in een bak water,
maar laat het zeker niet slap worden.
De boodschap is dat het blad wat nu zo vol energie de grond uitschiet in diverse gerechten
verwerkt kan worden en toch heb je aardoor niet het idee elke dag hetzelfde te eten.
Speel ermee en je kunt deze gewassen meerdere malen per week verwerken zolang het
smakelijk is.
Het leuke is dat er steeds iets anders komt in de loop der tijden en dat bepaalde soorten als
een rode draad meelopen tot in het najaar.
Zevenblad is zo’n meeloper, alleen de oudere bladeren zijn lekkerder om te stoven maar
piepjong blad kun je altijd rauw verwerken.
Veel plezier met onderstaande ideeën, die op ieders eigen wijze ingevuld en aangevuld
kunnen worden.

Blad van: daslook, zevenblad, zuring, veldkers en speenkruid (zolang er maar GEEN bloemen
aan het speenkruid zitten!), fijngesneden door een salade verwerkt. Wij gebruikten een krop
biologische ijsbergsla en tomaten.
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Raapsteeltjes stamppot. Maak de stamppot zoals je bent gewend. Snijd het blad van daslook
en zevenblad fijn en vermeng dit met de fijngesneden raapsteeltjes.

Bloemkoolsoep (4 personen)
1 Bloemkool
3 Uien
Keltisch zeezout
Kerrie (kleine eetlepel)
Peper
Bosje daslook
Zevenblad
Look zonder look blad
(De drie soorten boskruiden vormen samen een flinke hand vol)
Roomboter (Ghee of kokosvet zijn alternatieven)

Smelt de boter in een ruime pan en fruit de uiensnippers.
Voeg Keltisch zeezout, kerrie en peper toe, goed doorroeren.
Bloemkoolroosjes toevoegen en net onder water zetten.
Roosjes mogen er net een beetje bovenuit steken, eventueel later
water toevoegen als de soep te dik mocht worden.
Aan de kook brengen en dan vuur wat zachter, maar zorg ervoor
dat het blijft koken.
Intussen de bladeren van daslook, zevenblad en look zonder look
fijn snijden.
Kook de bloemkool beetgaar. Doe vervolgens de inhoud van de pan
in de blender of keukenmachine. Er ontstaat al heel gauw een
mooie egale massa.
Voeg eventueel wat water toe als de soep te stevig is.
Je hebt een natuurlijk gebonden soep waar op het laatst de
gesneden boskruiden aan toegevoegd worden.
De kruiden gaan niet mee in de blender!
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In plaats van daslook, dit groeit niet overal, kun je ook lente‐uitjes
of andere groenten toevoegen. Preiringen dun gesneden en even
beetgaar gekookt zijn ook een optie.
Met dit soort recepten kun je allerlei variaties maken.
Deze soep is bedoeld voor een frisse voorjaarsdag. Een opwarmend,
maar ook vullend soepje…
Een maaltijdsoep die niet veel extra vraagt dan eventueel een
salade of een ander licht gerecht.
Puur natuur geeft een hoge energiewaarde en biologische
bloemkool in combinatie met verse boskruiden, snel verwerkt
geven een enorme boost aan energie.
Eet smakelijk!

Hieronder de planten in hun natuurlijke omgeving, zodat
je ze goed kunt herkennen:

Zevenblad

Daslook

Bloeiende daslook
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Jong zuringblad

Veldkers

Look zonder look

Look zonder look in bloei

Speenkruid

Speenkruid in bloei (blad niet meer eten!)
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