Veilig of niet, we zullen
doorgaan!
Het doel heiligt de middelen!
We gaan ervoor, alles moet wijken!
We zijn gefocust op de resultaten
van het banksaldo!
We leiden aan gezichtsverlies als we
toegeven!
We hebben een baan en als we
anders gaan ‘kwaken’ staan we op
straat!
De farmacie is uit op nog meer winst
via ‘Pietje en Marietje’!
Wanneer we nu toegeven liggen alle
vaccinaties op de afvalberg!
Dit zijn allemaal gedachten na het griepdebat woensdag 13 juni. Roel Coutinho blijft maar
prediken dat de vaccinaties geen schade berokkenen. Welnee, ze geven niet het gewenste
resultaat maar kwaad kan het absoluut niet, sterker nog, ze moeten eigenlijk verbeterd
worden.
Hoe zit het met het geweten van deze man?
Het is toch niet te geloven dat dergelijke personen maar blijven
vertellen dat er nog meer gif gespoten moet worden, om zo nog meer
onrust te zaaien?
Louis Pasteur bekende op zijn sterfbed dat Pierre Jacques Antoine
Béchamp gelijk had en niet hijzelf met al zijn verhalen.
Béchamp ging voor de balans in het lichaam en Pasteur ging voor het
vernietigen van diverse invloeden.
Zal Roel Coutinho ooit bekennen dat het toch wel een bizarre expeditie
was, te blijven volharden zoals hij nu doet en daardoor miljoenen
mensen in de ban van de angst te houden?
Louis Pasteur (1822‐1895)

Pasteur kreeg waarschijnlijk doodsangst; hoe zou hij afgerekend
worden? Snel biechten dat hij het al die tijd verkeerd had aangepakt
kon mogelijk verlichting geven?
Dat zullen we nooit te weten komen maar leuk detail is dat Béchamp,
tijdgenoot van Pasteur, toch ook nog aanzienlijk ouder is geworden.
Geloof, wat geloof je, wat is jouw waarheid?
Geloven is een persoonlijk iets. De ene persoon gelooft hierin en de
ander daarin en we zijn zeer verdeeld. Zie de vele godsdiensten en
religies; ieder verkondigt zijn of haar zogenaamde waarheid en brandt
daarmee de visie van zijn medemens volledig af.
Dat is wat het RIVM nu ook doet!

Pierre Jacques Antoine Béchamp
(1816 –1908)
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Iedereen, maar dan ook echt iedereen die met andere gedachten of zelfs andere bewijzen
komt, per definitie meteen negeren, afbranden en in het verkeerde daglicht stellen.
Zij weten het, zij hebben de wijsheid in pacht en zij verkondigen alleen en dan ook helemaal
alleen het ware ‘geloof’!
Als er kinderen overlijden na vaccinatie ligt dat op voorhand nooit aan het vaccineren.
Wanneer er in India 47.500 personen verlamd raken na poliovaccinaties hebben zij ook hun
weerwoord weer klaar.
Kortom, de arrogantie straalt er vanaf;
zij zijn zo doortrokken van hun eigen
overtuigingen en daar kunnen wij allen
het mee doen en zijn wij massaal
proefkonijn.
Een spuitje voor dit en een spuitje voor
dat…
Astma moet ook nodig met vaccins te lijf
gegaan worden.
Maar waardoor ontstaat Astma?
Waardoor ontstaan de vele ziektes bij
kinderen? Dit is toch eigenlijk zeer in
strijd met het gedachtegoed van het
RIVM?
Want als we weten dat een kind in het
eerste levensjaar al 28 vaccins kan
scoren dan kun je toch niet ziek worden,
als we de denkwijze van het RIVM blijven volgen?
Het lijkt allemaal verdraaid veel op de vergelijking tussen Pasteur en Béchamp. Het RIVM
denkt als Pasteur en degene met andere bewijzen en opvattingen als Béchamp.
Met weer dat leuke detail dat laatst genoemd persoon echt ouder werd dan Pasteur.
Ach ja, toeval, zal men denken!
De ziektekosten premies rijzen de pan uit…
De premies worden hoger en de diensten die men er tegenover stelt minder.
De eigen bijdragen stijgen steeds verder maar we zijn zogenaamd zoveel gezonder dan in
vroeger tijden.
Mis ik iets?
De vaccinaties voor meisjes vanaf 12 jaar, het HPV‐vaccin, kost meer dan honderd euro per
vaccin en dat driemaal in een half jaar tijd!
Wie betaalt dat?
De ontvanger gaat er vanuit dat het gratis is! Gratis? Wel, wij allen zijn de dupe want al deze
grappen worden via alle premies verrekend.
Dus per saldo betalen we ons eigen gif wat we laten inspuiten.
Wat doe je liever?
Een leuk weekendje weg of drie gifspuiten in iemands lichaam laten legen?
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk
Samen met elkaar zijn we verantwoordelijk. We schuiven het zo gemakkelijk af, de overheid
regelt het, het zal wel goed zijn en ze hebben het goede met ons voor.
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Hebben zij echt het goede met ONS voor of met zichzelf en de fabrikanten?
Als we nog even op het HPV‐vaccin terugkomen dan weten we ook dat zestien personen de
minister indertijd moesten adviseren. De zogenaamde gezondheidsraad. Zo weten we ook
dat de helft daarvan, acht in totaal, direct of indirect, belangen hadden bij de fabrikant die
de gifspuiten mocht maken.
Goh, wat hebben ze het goed met ons voor.
Of was het toch de eigen bankrekening?
Hoe onafhankelijk is die gezondheidsraad?
Hoeveel kennis heeft die gezondheidsraad?
Simone Buitendijk scoorde fantastisch op 10 november 2009 door in het programma
Netwerk staalhard te verkondigen dat kwik
een lichaamseigen stof is.
Weer een paar maanden later was ik getuige
van iemand, werkzaam binnen de
gezondheidsraad, die zichzelf vergiftigde
met Cola Light.
Tjonge, van hen moeten we het hebben zeg!
Vertrouwen in hen? Geen millimeter! En zij
en het RIVM en de rest van alle dansende
‘poppetjes’ op stoelen waar zij voor een
periode op mogen zitten zullen wel even
glashard verkondigen dat vaccins veilig en
effectief zijn!
Nee, dit overdenkende, aan mijn lijf geen
polonaise. Als we dat nu eens massaal gaan inzien en alles weigeren wat zogenaamd goed
voor ons is voorgeschreven door onze medemens met belangen dan ligt deze industrie zo op
zijn kant.
Want: geen belangstelling meer is geen afname meer en de productie ligt zo stil.
Maar ja dan heb je weer personen die uit ‘zekerheid’ toch maar een spuit accepteren. Uit
zekerheid? Welke zekerheid?
Wanneer zij dan andere kwalen en mogelijk ernstiger aandoeningen krijgen dan ligt het niet
aan het ingespoten gif, ben je mal zeg.
Zo ver is het al gekomen met onze samenleving. Zelfstandig denken is op grote schaal niet
mogelijk, zo lijkt het wel, want de mening van de buurvrouw is doorslaggevend en de
buurvrouw van tien huizen verder weet het net nog iets beter en de verwarring zal alleen
maar groter worden dus is de weg van de minste weerstand het aller‐gemakkelijkst!
Gewoon accepteren wat men voorschrijft en weer achter de beeldbuis kruipen waar
programma’s worden getoond, gesponsord door Unilever en de rest van al die zooi die we
juist moeten vermijden.
Becel, de grote leugenaar; het is overduidelijk naar buiten gekomen. Overigens ook de
Hartstichting is weer betrokken bij dit verhaal en zolang ze ons allemaal maar aan de
gifsmeersels houden blijft er werk aan de winkel!
Dan kan de hartspecialist verzekerd zijn van zijn inkomen, de oncoloog zal bergen werk
krijgen om ook daar weer nog agressiever gif in te zetten.
Kanker is een industrie; als deze door velen zo gezien zal worden en wij ook daar massaal het
tij keren, zijn vele werklozen het gevolg.
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We komen met gif in ons lichaam op deze aarde door de invloeden die onze ouders eerder
opgedaan hebben door allerlei minder gezonde zaken.
Daar komen al die gifspuiten bovenop, plus de plastic flesjes, speentjes, magnetron ‘vulling’
en andere zaken die de kinderen massaal krijgen aangeboden.
Vervolgens komt kanker steeds vaker voor, maar nadenken over dit hele proces doen maar
weinigen.
Waardoor ontstaat kanker?
Wat is kanker?
Kanker is een signaal dat je op een punt bent aangeland dat er keuzes gemaakt moeten
worden. De bron van alle ellende zal moeten aangepakt worden, denkend als Béchamp!
Als er ziekten optreden, is het lichaam in onbalans!
Pasteur ging dat te lijf met gif waar de hele farmacie nog steeds wel bij vaart.
De gedachten van Béchamp leveren geen gifindustrie op.
Anastasia en Béchamp
Twee personen, geen tijdgenoten maar wel eenzelfde gedachte. Alles groeit
om ons heen, alles is al eens gebruikt.
De natuur heeft alle informatie die correspondeert met de informatie van ons
lichaam.
Eet de groente en het fruit uit je eigen omgeving. Laat deze groenten je
medicijnen zijn.
Vul dit aan met alles wat eetbaar is uit de vrije natuur en je tuin, niet voor
niets groeien vele kruidjes bij ons eigen stoepje, gratis en voor niets komt dat
letterlijk aanwaaien.
Zevenblad, super gezond. Brandnetels, paardenbloemen; wist je dat veldkers
familie van de tuinkers is?
Wist je dat dit kruidje massaal verwijderd wordt door tuinliefhebbers die voor
strakke gazonnetjes gaan en Roundup gebruiken om ‘onkruid’ te bestrijden?
Wat is onkruid?
Wat is een kruid?
Wat zijn tuinplanten?
Wat zijn snijbloemen?
Wat zijn groenten in de groentewinkels?
Lopen zaken mogelijk door elkaar maar heeft de mens het zo
afgebakend?
Veldkers uit je eigen tuin, onbespoten, heeft een pittiger smaak
dan de bakjes tuinkers op onnatuurlijke wijze gekweekt. Ook al
koop je dat biologisch, nog is het op een matje, in plaats van in
Veldkers
gewone goede aarde gekweekt.
Veldkers pluk je in het vroege voorjaar heel gemakkelijk en het
smaakt nog eens veel lekkerder ook!
In plaats van het in de groenbak te gooien of te bespuiten met gif
dat we ook massaal moeten vermijden kun je het gratis eten.
Scheelt geld. Want gif kopen doe je dan niet meer, tuinkers heb je
op dat moment niet nodig!
Kort door de bocht?
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Lees het boek van Anastasia en weet dat Béchamp een eerlijke visie had.
Wie de boeken van Anastasia leest weet dat vaccins niet aan de bomen groeien en dat we
niet met pillen en poeders in de hand worden geboren.
Wie dit verhaal echt begrijpt ziet de zotheid van alles in en kijkt echt heel anders naar de
veldkers uit eigen tuin.
Anastasia en het RIVM
Nee gaat niet lukken.
De gedachte dat Roel Coutinho deze boeken zal lezen is net zo mal als dat we willen
vertellen dat de aarde plat is.
Want als hij ze al gelezen zou hebben dan zou hij tijdens het debat over de griepvaccinatie
hebben verteld dat alle vaccins duivels zijn en per direct afgeschaft dienen te worden.
Dus zolang hij nog het heilige geloof in deze gifspuit heeft zal hij deze boeken niet in handen
hebben gehad en veldkers uit eigen tuin zal ook wel niet op zijn menu staan!
Jammer; vele gemiste kansen! En ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk met zijn geweten is
gesteld!
Anneke Bleeker
19 juni 2012
Bergen NH
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Foto’s: Anneke Bleeker. Deze mogen met bronvermelding gebruikt worden bij artikel.
Foto’s: Polio in India, Netwerk 10.11.2009 en Nursing: Schermafdrukken van internet,
Pasteur en Béchamp: Wikipedia
Met betrekking tot de discussie over vaccinaties volgt na de natuurlijke tips een artikel uit
‘Nursing’ over het onlangs gehouden ‘Griepdebat’, georganiseerd door de gezondheidsraad.

Uitgaande van het gedachtegoed van Anastasia geven wij graag weer enkele
puur natuurlijke tips!
Pesto van wilde kruiden
Pesto’s kun je heel goed zelf maken.
Een pesto is smeuïger dan een tapenade, deze laatste is korreliger.
De pesto die wij maakten is een zeer vrije variatie op wat men overal pesto noemt.
Wanneer je dan ook nog wilde kruiden gebruikt heb je helemaal een super resultaat.
Niets is wet, met andere woorden je kunt variëren zoveel je wilt, verschillende seizoenen,
verschillende planten tot je beschikking.
De pesto in dit voorbeeld bevatte de volgende ingrediënten:
Olijven op olie
Zongedroogde tomaten op olie
Olijfolie
5

Azijn, in de variant dadel/vijgen azijn en sinaasappel/chocolade/kaneel azijn
Blad van:
Fluitenkruid
Look‐zonder‐look
Weegbree
Duizendblad
Veldsalie
Bijvoet (paar blaadjes)
Wilde marjolein (oregano)
Bloem en blad van koolzaad
Was alle natuurlijke ingrediënten.
Snijd het op een houten broodplank enigszins fijn.
Samen met de olijven en de tomaten alles in een keukenmachine fijn malen.
Olijfolie op gevoel toevoegen.
Deze saus kan als pesto op een broodje gepresenteerd worden maar is ook zeer geschikt om
door een pasta te verwerken en als koude salade op te dienen.
Het wordt aangeraden olijfolie niet te verwarmen, vandaar dat wij er voor hebben gekozen
de pasta als salade op te dienen. Op een warme zomerdag is dit een lekker recept. Voor de
liefhebber een wijntje erbij, wat sla versierd met eetbare bloemen zoals viooltjes en
goudbloemblaadjes en het oog is ook gevoed.

Wraps gevuld met wilde kruiden
Maak een vulling voor wraps zoals je gewend bent.
Overweeg eens wilde kruiden toe te voegen aangepast
aan het seizoen; er is altijd wel wat en door zelf te
experimenteren kom je tot de meest verrassende
resultaten.
Wij voegden naast prei, uitjes, paprika, knoflook en lente‐
uitjes de volgende ‘wilde kruiden’ toe:
Duizendblad, wilde marjolein (oregano), een paar
blaadjes van de bijvoet,
koolzaad met bloem en
blaadjes. Deze laatste
geven een pittige smaak. Als basis gebruikten we gehakt.
Deze samenstellingen zijn dusdanig kruidig van smaak dat
je geen gedroogde kruiden hoeft toe te voegen en ook het
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zout lieten wij achterwege, maar dat is een kwestie van eigen inzichten en smaak.
N.B.: Bijvoet is een kruidje voor de smaak. Het gebruik van grote hoeveelheden is niet aan te
raden! Het heeft een zeer ‘eigen’ smaak! Enkele blaadjes in je (vlees)gerechten is wel lekker!

Knoflooksaus bij de wraps
Als basis gebruikten wij Griekse yoghurt met een beetje
mayonaise, zeer fijn gesneden of geperste
knoflookteentjes en een scheutje olijfolie. Citroensap
geeft een frisse smaak, samen met verse kruiden.
Vers verwerkten wij wilde marjolein (oregano), blad van
duizendblad, bloem en blad van koolzaad en de
bloemblaadjes van
een paar klaprozen.
Alles wat we vers
plukken wassen we,
dus ook de bloemen. Even voorzichtig dit klusje klaren en
alles even laten uitlekken, uitschudden, zodat het meeste
water eraf is.
Deze ingrediënten heel fijn snijden. De rode blaadjes van
de klaprozen geven een leuk effect.

Wilde kruidenboter
Wij gebruikten:
Roomboter ‐ Keltisch zeezout – Tuinkers ‐ Blaadjes van de wilde marjolein (oregano) ‐
Zevenblad (jonge groeischeuten) ‐ Veldsalie (blad en bloem) ‐ Rode klaverbloemen ‐
Koolzaad (bloem en blad).
Alle kruiden goed wassen. De bloemblaadjes van de rode klaver lostrekken. Van de veldsalie
worden ook de bloempjes losgetrokken. De (stugge) nerven worden verwijderd en het blad
wordt ragfijn gesneden. Ook al het andere blad wordt ragfijn gesneden. Van het koolzaad
gebruik je bloem en blad (fijn snijden). De tuinkers kan gewoon van het matje worden
geknipt. Alles door de boter mengen. Gebruik enkele losse bloempjes ter decoratie.
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Hieronder zie je hoe de planten in hun natuurlijke omgeving groeien.

Viooltje

Fluitenkruid

Veldsalie

Bijvoet

Zevenblad

Koolzaad

Klaproos

Duizendblad

Look‐zonder‐look

Wilde marjolein (oregano)

Rode klaver

Goudsbloem

Dan volgt hieronder nog het artikel uit Nursing, over de jaarlijke griepprik:
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Ook al is het onduidelijk hoe effectief de
jaarlijkse griepprik is, het inenten moet
voorlopig gewoon doorgaan. Dit was de
teneur afgelopen woensdag tijdens het
zogenaamde griepdebat van de
Gezondheidsraad.
Aanleiding voor het debat was de
discussie eind vorig jaar toen de
entingcampagne was gestart. Toen liepen
de gemoederen hoog op door een
publicatie in het Geneesmiddelenbulletin.
Ook lezers van Nursing.nl reageerden
massaal. In het Geneesmiddelenbulletin werd gesteld dat er, op basis van de huidige
onderzoeken, geen uitspraak kan worden gedaan of het griepvaccin werkzaam is bij 65‐
plussers: of het ziekte, ziekenhuisopname en sterfte voorkomt. De Gezondheidsraad beveelt
sinds 2007 de griepprik ook verpleegkundigen ten zeerste aan, omdat zij beroepsmatig in
nauw contact staan met deze risicogroepen.
Geen bewijs en nieuw onderzoek nodig
Verschillende aanwezigen bij het debat zeiden het onbegrijpelijk te vinden dat de overheid
het griepvaccin aan iedereen boven de 60 aanbiedt, terwijl er geen goed bewijs is dat het
vaccin ook echt werkt in deze groep. Deze mening onderschrijft in ieder geval spreker arts‐
microbioloog Miquel Ekkelenkamp, die al eerder Nursing.nl haalde met zijn uitspraken in
Trouw, eind vorig jaar. In zijn pleidooi: 'Het onderzoek dat er is, is kwalitatief en
methodologisch onder de maat. De studies die er zijn, zijn helemaal niet zo goed. Er is echt
nieuw onderzoek nodig.'
Niet schadelijk
'Het is wel waarschijnlijk dat het effectief is', luidde het weerwoord van Roel Coutinho van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 'Het is in ieder geval niet
schadelijk.' Coutinho gaf toe dat de huidige vaccins 'matig' zijn. Hij ziet daarom uit naar
nieuwe griepvaccins die breder werken en betere bescherming bieden. Nieuw onderzoek
vindt Coutinho niet haalbaar. Hij ziet grote problemen, niet alleen in ethisch opzicht, maar
ook praktisch.
Onvoldoende reden afschaf
Internist professor Jos van der Meer van het UMC St Radboud in Nijmegen benadrukt in zijn
pleidooi dat beperkte gegevens over de werkzaamheid van de griepprik niet betekent dat
dat bewijs is voor de onwerkzaamheid ervan. 'Daar moeten we vanaf,' aldus van der Meer.
'Er is onvoldoende reden de vaccinatie nu af te schaffen, en daarmee de vaccinatie
infrastructuur te slopen.' Wel gaf hij toe niet achter de griepvaccinatie te staan, mocht deze
nu ingevoerd worden.
Verpleegkundigen en griepprik
Het RIVM blijft ieder jaar ook verpleegkundigen de griepprik adviseren. Het idee daar achter
is dat als het personeel geen griep krijgt, ze het virus ook niet kunnen overdragen op de
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patiënten en bewoners. Sommige ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen
bieden de verpleegkundigen daarom (gratis) een vaccinatie aan, maar ook zeker om
ongemak en de kosten van ziekteverzuim tijdens de griepperiode te voorkomen. In
Nederland komen ruim 3 miljoen mensen in aanmerking voor de griepprik: een jaarlijkse
kostenpost van ruim 50 miljoen euro. Bijna zeventig procent van de verpleegkundigen heeft
zich afgelopen griepperiode niet laten inenten tegen griep
http://www.nursing.nl/home/nieuw/7982/gewoon‐blijven‐geven‐die‐
griepprik?cmpid=NLC|Nursing|15‐jun‐
2012|Gewoon%20blijven%20geven,%20die%20griepprik
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