Minister Schippers is beslist geen Anastasia…
Minister Schippers van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, het is de hoogste tijd om elkaar via deze open brief
weer even te ‘spreken’.
Al eerder heb ik getracht je het pad te wijzen naar natuurlijke
middelen en gebruiken, naar het benutten van datgene wat om
ons heen groeit.
Dit was naar aanleiding van het feit dat producenten van
homeopathische middelen niet meer op de verpakkingen
mochten vermelden waar deze middelen goed tegen of voor
kunnen werken.
Iedereen weet dat de Echinacea, ook wel rode zonnehoed
genoemd, goed inzetbaar is bij aandoeningen aan de
luchtwegen, verkoudheid en ondersteunend kan werken.
Maar – zegt men – dat mag niet meer op de verpakking staan!
Deze regel ging afgelopen 1 juli in. Maar we
gaan weer een stap verder…
Het gaat om de Codex Alimentarius, oftewel
een regelgeving die Nederland op absurde wijze
toe past. Nederland is weer het braafste
jongetje van de klas; hier kan alles
uitgeprobeerd worden en men doet net alsof
wij, burgers van dit land, te stom zijn om hier
ook maar iets van te begrijpen.
Gewoon doorgaan, wetten toelaten en alles
verbieden wat vanuit het normale
gedachtegoed gevoelsmatig klopt.
Marco Torres, journalist, viel over deze belachelijke situatie in Nederland en heeft daar een
artikel aan gewijd. De kop boven het artikel luidt:
‘Nederlandse autoriteiten slechts enkele weken verwijderd van monddood maken
gezondheids-journalisten en beperken vrijheid van meningsuiting‘
Oftewel: op 14 december 2012 zal de Codex Alimentarius in de hoogste versnelling worden
geschakeld en zal het hek van de dam zijn!
Zal het hek echt van de dam zijn?
Niet als wij massaal alles negeren en gewoon ons gang gaan. Hoe bizar is het dat men niet
meer zou mogen vermelden dat bijvoorbeeld de flavonoïden (antioxidanten) in pure
chocolade een positieve werking kunnen hebben op diabetes?
Wat is daar mis mee? Veel goede producten hebben een positieve werking op onze
gezondheid!
Kwalitatief goede zuurkool bevat veel vitamine C. De biologische, liefst biologisch
dynamische, kun je, zo vaak je wilt, heel goed rauw eten. Vitamine C op deze wijze tot je
nemen, is puur natuur! Maar vermelden we daarbij dat je dit in de winterperiode heel goed
kunt inzetten om griep en verkoudheden te weren dan ben je fout!
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Fout?
Wat is fout?
Wie bepaalt als mens voor een andere mens dat iets fout is?
Hoe ver zijn we afgedwaald van dat wat puur natuur is?
Minister Schippers, kom op, we zeggen Edith, dan mag jij Anneke zeggen, da’s wel zo
gemoedelijk, Edith, het is overduidelijk dat je nog nooit een boek van Anastasia in handen
hebt gehad.
Maar ik waarschuw wel even… mocht je hieraan beginnen, grote kans dat je verslaafd raakt!
Nu is dit wel een onschuldige verslaving, maar toch… want als je de essentie begrijpt, ga je
inzien dat je baan als Minister van Volksgezondheid een malle inhoud omvat.
Je bent niets anders dan aan het promoten dan dat we farmaceutisch moeten denken.
Huisartsen en apothekers zullen financieel worden beloond als zij meer patiënten weten te
werven die aan het elektronisch patiëntendossier deelnemen. Al die gegevens zijn een
vrijbrief om voor allerlei doeleinden te gebruiken.
Natuurlijke producten worden steeds meer aan banden gelegd maar als je de boeken van
Anastasia gaat lezen en ze werkelijk zult begrijpen dan… oh, Edith, zal je van je stoel vallen
van verbijstering!
Afgelopen week gaf ik een lezing in Venray bij een locatie van de Gezond Verstand Avonden.
Het onderwerp was: de ‘wilde’ eetbare gewassen om ons heen.
Standaard laat ik aan het begin van mijn PowerPoint presentatie de cover van het eerste
deel van de Anastasia-reeks zien. Dan vertel ik beknopt wat de boodschap is en er is altijd
wel iemand in het luisterende publiek die de boeken ook kent. Dan zeg ik altijd: ‘Als je de
inhoud hebt gelezen en die echt begrijpt, dan zul je inzien dat vaccins niet aan de bomen
groeien en dat we niet met potten pillen in onze hand worden geboren. Dan begrijp je ook,
sterker nog, dat gevoel is er dan heel helder, dat wij met zijn allen in een idiote wereld leven
waarin geld, macht en groot, groter, grootst, de overhand hebben en we zijn ver weg van dat
wat onze diepste kennis is, namelijk de natuur om ons heen. Alles is aanwezig!’
Degene die de boeken ook kent, beaamt altijd dat dit zo is. O dat is zo leuk Edith, dat is
genieten!
Al velen zijn zo in de afgelopen jaren op dit lees-pad gekomen.
Lees deze boeken, kijk in je tuin, in de bermen, de weilanden en bossen, voel wat de natuur
met je doet en je zou die hele Codexwetgeving direct vervloeken!
Calendula zalf…
Calendula officinalis, of de goudsbloem, is een
geneeskrachtig gewas, de naam zegt het al.
Naast dat deze bloem nostalgische gevoelens
kan oproepen, zoals horend in de tuin bij opa
en oma vroeger, is de goudsbloem dan weer
geliefd en hip en dan weer ouderwets en
truttig. Een prachtige bloem, kruidig ruikend,
lieflijk om te zien en goed voor onze
gezondheid.
Dit gewas kun je zelf toevoegen aan vetten die
je op je huid kunt smeren. Al eerder heb ik je
aangereikt dat je alles moet kunnen opeten
wat je opsmeert omdat je huid je grootste orgaan is. Dat is de reden dat we kokosvet en
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ghee kunnen gebruiken om daar zelf zalf van te maken. Wanneer je dit recept wilt hebben
dan moet je even kijken in mijn boekje: ‘Nooit geweten dat je viooltjes kan eten’, want het
gaat mij nu niet om deze uitleg.
Wel om het feit dat ik dit onderdeel standaard aanhaal tijdens mijn lezing over de eetbare
gewassen. De bloemblaadjes van de goudsbloemen kunnen we namelijk ook als eetbare
garnering gebruiken over salades en de gedroogde bloemen kunnen voor de thee gebruikt
worden, maar ik betrek dit gewas even in het voorbeeld bij een zalf die je zelf kunt maken.
Deze zalf is helend en wie hiervoor open staat kan de goede eigenschappen van dit gewas
toevoegen zodat deze kwaliteiten ook gebruikt kunnen worden voor je lichaam.
Ik zal je verzekeren dat ik echt niet zal stoppen met het vertellen van deze informatie!
Codex of geen Codex, puur natuur is puur natuur!
Brandnetels zijn reinigend. Als we dit
vertellen in combinatie met een
voorbeeld dat wie mogelijk zo
ongezond heeft geleefd, op deze
manier lichamelijk achter de wagen is
geraakt en nodig een ontgiftingskuur
met brandnetels zou moeten volgen,
dan zijn we dus fout!
Edith, zie je nu zelf ook niet dat dit te
zot voor woorden is?
Magnesium zit in veel bloemen en
bladeren van gewassen die kunnen
groeien zoals zij dat prettig vinden.
Wanneer een plant goed gedijt dan is
de bodem van goede kwaliteit, dan
spreken we wel over pure
omstandigheden, dus geen kunstmest en andere gif mengsels.
Het madeliefje is een voorbeeld van een plantje dat bekend staat om zijn rijkdom aan
magnesium, die ons ten goede komt als wij
het eten.
De groene blaadjes kunnen we eten net zoals
veldsla en de bloempjes als eetbare garnering.
Maar wanneer we dit adviseren aan de
maaltijd toe te voegen van iemand met
magnesiumgebrek, dan zijn we dus wederom
fout!
Sterker nog Edith: ik vertel tijdens mijn lezing
altijd dat velen aan bijnieruitputting leiden.
Bijnieruitputting kan weer magnesiumgebrek
veroorzaken en kinderen die Ritalin zouden
moeten slikken omdat zij ook zogenaamd
ADHD hebben zijn mogelijk beter af met
magnesium. Ritalin is puur schadelijk!
Nu ben ik geen wetenschapper, maar onder ons leeft een bekende uitspraak; ‘Leg het weten
maar op een schap’… ☺ maar ik combineer.
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Wat zie ik?
Een kind van één jaar heeft al 28 vaccins mogen ontvangen, als de ouders dit klakkeloos
hebben aanvaard. Hoezo, bijnieren een klap gekregen? De stof E 104, Chinolinegeel, een
gele kleurstof in veel gele ‘vullingsmiddelen’ (van voedingsmiddelen kunnen we namelijk
niet spreken), staat ook in het rijtje E nummers die ADHD mogelijk kunnen activeren.
Weer wil ik even vermelden Edith, dat ik geen wetenschapper ben, maar ik ken ze wel, en
ook artsen, die het met mijn zienswijze eens zijn, maar ik neem alles waar en combineer. Zo
kreeg ik lang geleden van iemand een bijsluiter toegezonden van een antibioticakuur. De
persoon verbaasde zich namelijk over de hoeveelheid rode, dus verkeerde E nummers in dit
product.
Maar… daar stond ook de E 104 bij genoemd. Gaan we even terug naar al die kindertjes die
zo ziek zijn en soms al vele antibioticakuurtjes hebben gekregen in het eerste levensjaar als
gevolg van al die vaccins…
Mijn combinatie is: Vaccins, E nummers waaronder die bewuste 104 in zogenaamde
voedingsmiddelen, in antibioticakuurtjes… de bijnieren raken van de rel…
magnesiumgebrek… diagnose ADHD… en dan… aan de Ritalin, van kwaad tot erger…
Als wij dan al deze personen op de boeken attenderen over bijnieruitputting en over
magnesium en vertellen dat je door goede voeding en een veranderde instelling (dat is eerst
belangrijk, de knop moet om, om te willen veranderen) veel in balans kunt brengen, dan kan
mogelijk onder andere het madeliefje ons van dienst zijn als goed en gezellig ingrediënt in de
maaltijd.
Fout! Dat mogen we niet vertellen, want dan verwijzen we naar gezondheidsoplossingen en
dat is nu net wat niet mag!
Nee, we zijn pas goed bezig wanneer we dit allemaal verbannen en alleen naar de
chemische, ziekmakende oplossingen verwijzen!
Edith, nogmaals, pas op als je aan de Anastasia boeken gaat beginnen! Je zou het met me
eens kunnen worden!
Wij krijgen vele bewijzen in onze mail en via de avonden waar lezingen worden gegeven; ons
is bekend dat wie open staat voor puur natuur daar baat bij vindt.
Daarom wil ik je onderstaande reactie die ik 2 december mocht ontvangen niet onthouden.
Deze mail van Els, met toestemming deel ik dit met allen, is tevens naar de uitgever van de
Anastasia boeken en naar de locatiehoudster van de GVA van Driebergen gestuurd.
Lees en geniet mee!
Lieve mensen,
Ik ben in de ban! En dat na een lezing over ‘Nooit geweten… dat je dit ook kunt eten’
door Anneke Bleeker. Deze lezing werd georganiseerd in het kader van de ‘gezond
verstand avonden’, waarover je hieronder verder kunt lezen. Ik kreeg van Anneke een
vrije toegangskaart voor de Groene Passie Beurs in Apeldoorn, waar ik, vergezeld
van mijn huisgenoten, afgelopen zondag naar toe toog. En alle drie waren we geraakt
door de lezing van de uitgeefster van de Anastasia boeken. Anastasia die in de taiga
van Rusland woont en leeft van wat de natuur haar aanbiedt. Maar de lezing ging niet
over haar, maar over Victoria Boutenko, ook een Russin, die toen zij naar Amerika
emigreerde ernstig ziek werd (haar hele gezin overigens) vanwege de andere, meer
geïndustrialiseerde, voedingswijze die daar voorhanden was. Zij deed allerlei
onderzoek naar hoe het lichaam weer gezond kon worden en kwam uit bij de Groene
Smoothie. Zij schreef daar twee boeken over o.a. de Groene Smoothie Revolutie.
Daarin verhaalt zij over het chlorofyl in planten en omdat wij niet meer goed kauwen
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deze voedingsstof nauwelijks nog uit ons eten kunnen halen. Door het met een
hogesnelheids blender te vermalen komt dit vrij uit elke cel van het blad. (Dit is maar
een klein stukje van het hele verhaal, want er valt veel over te vertellen).
Sinds afgelopen maandag zijn we begonnen om ’s morgens een groene smoothie te
drinken. Weliswaar nog geblenderd met een gewone blender en dus niet optimaal….
Maar de smaak was verrassend. En nog beter… mijn maag-, lever- en galklachten
waar ik alsmaar meer last van kreeg (behoorlijk extreem zelfs in de afgelopen maand)
leken ineens voorbij. Van de maagtabletten die ik al jarenlang slik, heb ik er deze
week nog geen een genomen, omdat het niet nodig is geweest.
Ik wist al een aantal jaren dat ik iets anders ‘moest’ met mijn eetpatroon en voeding
omdat mijn organen in alle toonaarden protesteerden. Nu ons lichtlichaam meer
ontwaakt, onze mentale en emotionele lichamen ook steeds schoner worden, is
duidelijk het fysieke lichaam aan de beurt. Jullie herkennen dit mogelijk ook bij jezelf.
Het fysieke lichaam wil zich reinigen van alle opgeslagen afval. Ik heb het idee in de
Groene Smoothie mijn oplossing daarvoor te hebben gevonden.
Een hogesnelheid blender (een Vitamix) prijkt sinds 2 dagen op de aanrecht. En dat
is nog weer andere koek! Wauw…wat zijn ze heerlijk die groene smoothies en wat
jubelt mijn lichaam.

Gezond Verstand Avonden
“Gezond verstand avonden” hebben tot doel thema’s
de revue te laten passeren die ons allen aangaan op
het gebied van lichamelijke en geestelijke
gezondheid.
Anneke Bleeker, bekend van radio en televisie toen
zij de vaccinaties van jonge meisjes tegen
baarmoederhalskanker aan de kaak stelde, heeft
deze avonden opgezet. Zij heeft al
meerdere boeken geschreven.
Iedere maand zijn er andere onderwerpen met
steeds verschillende sprekers.
Deze avonden worden 1 keer per maand op vaste
locaties in het hele land georganiseerd.
Ook bij jou in de buurt worden er mogelijk deze
avonden georganiseerd. Mocht dat niet het geval
zijn, maar jij wel de ruimte hebt om deze avonden te
laten plaatsvinden, dan kun je je daarvoor opgeven.
Meer hierover op de website
www.gezondverstandavonden.nl.

Zelf ga ik voor deze lezingen naar Gezondheidscentrum Sjamoni van Liesbet
Muijlwijk in Driebergen. Over haar werk, o.a. de hogedarmreinigingen, is te lezen op
www.sjamoni.nl.
Bij Sjamoni worden met ingang van oktober 2012 op iedere derde dinsdagavond
van de maand deze lezingen gegeven.
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Op 18 december gaat het over Voeding en fysieke degeneratie. Ik heb me al
opgegeven.
Van harte aanbevolen en wie weet welke verandering dit jou kan brengen.
Ieder mens, maar met name elke lichtwerker – door hun harde werken – gun ik een
jubelend lichaam.
Liefs van Els

Wat zeg je nu van een dergelijke reactie
Edith? Super toch?
Tegen iedereen zou ik willen zeggen: ‘Blijf je
gevoel volgen, laat je niet aan banden
leggen en als we massaal hier zo op
reageren kunnen ze ons niets maken!’
Kom op, we zijn geen schapen, we laten ons
niet het pure afnemen, hoe belachelijk is het
dat we geen tips meer aan elkaar mogen
doorgeven? Dat men in bladen geen
adviserende artikelen meer zou mogen
schrijven? Hoe bezopen is het dat we de
natuur moeten negeren?
Op naar de 100 locaties met de GVA!
Wie heeft zin ook een locatie te beginnen?
Tegenwoordig is er geen wachtlijst meer want we zijn met een hele club, 12 personen door
het land, die helpen de locaties de eerste twee maanden te begeleiden. De sprekerslijst
bevat meer dan 140 onderwerpen en je maakt de mooiste dingen mee!
Dan kunnen we nog meer mooie reacties delen, zodat wie mocht twijfelen toch de
brandnetel gebruikt, het madeliefje inzet maar ook al die andere goede gewassen niet gaat
negeren en de aangeboden producten normaal blijft bekijken en gebruiken.
Wij zijn met velen, hoeveel zitten er nu in Den Haag?
Hoeveel personen bepalen wereldwijd wat wij wel en niet mogen?
Wij moeten de kennis met elkaar delen en daarom geef ik in januari veel lezingen met als
thema: Eetbare gewassen om ons heen, gratis en voor niets toe te passen, je moet het even
weten… en diep van binnen weten en voelen we dat het zo werkt. En wie de boeken van
Anastasia gaat lezen, leest een en al bevestiging van wat wij werkelijk al eeuwen en eeuwen
aan elkaar doorgeven!
Nooit geweten dat ik met een mail als die van gisteren van Els zo blij kon zijn… ☺
Anneke Bleeker
Bergen NH
3 december 2012
Foto’s Anneke Bleeker
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
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Twee belangrijke artikelen:
http://www.earth-matters.nl/5/6873/gezondheid/vanaf-14-december-2012-maakt-deeuropese-en-dus-nederlandse-overheid-voedingssupplementenfirmaenrsquos-uitgeversvan-gezondheidsbladen-en-journalisten-monddood.html
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.11.27%20Monddood%20maken%20gezondheid
sjournalisten%20-%20Codex.pdf
EPD: Onze persoonlijke en medische gegevens als handelswaar voor bedrijven en hackers
Hoe meer patiënten de huisartsen en apothekers vanaf 1 januari 2013 in het systeem zetten,
des te meer zij verdienen. Dit alles blijkt uit interne stukken van VZVZ, een samenwerkingsverband van belangenclubs in de zorg die het afgeschoten EPD nieuw leven inblaast.
http://olympiczion.nl/index.php/epd-onze-persoonlijke-en-medische-gegevens-alshandelswaar-voor-bedrijven-en-hackers/
Boek Anastasia:
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463123&PC=AB24AD8F
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