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December vliegt ook in een rap tempo voorbij…
Demonstraties Mediumschap – Monic Bakker
Even voorstellen: Han Horstink - Spreker voor de Gezond Verstand Avonden
Gezond Verstand Middag, 30 november 2014 - Lezing Mediwietolie door Wernard Bruining
Quote
Het Oerdieet… Even voorstellen: Remko Kuipers – spreker voor de Gezond Verstand Avonden
De Kerstman ging op inspectie de polder in...
Bloeiende economie, simpel voor iedereen - Spreker: Hendrik Toets
Even voorstellen: Helena Struik en Fred Teunissen - Sprekers voor de Gezond Verstand Avonden
Samen aan tafel: KarMaatje
OPROEP... Heerlen of omgeving...
Gezond Verstand Avonden en Middagen in Alkmaar…
Verslag zaterdag 6 december: Gezond Verstand Middag in het Kasteel van Schoten
Wat de grootste grap van lachen is? Weinig roept zoveel op als lachen…
Mariadistel...
Propaganda tegen de 'anti-vaccinatie'-beweging heeft tegenovergesteld effect
RTecept voor pompoensoep met brandnetels (Beloofd in Schoten, 6 december 2014)
Colofon

ecember vliegt ook in een rap tempo voorbij…
Voor we het weten wensen we elkaar weer alles toe wat goed is …

Voor mijn gevoel deden we dat een paar weken geleden nog, maar toch zitten er alweer
bijna twaalf maanden tussen.
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Alle goeds… en ondertussen vliegt er van alles op je scherm voorbij, overgoten met een
sausje van leuke en gezonde berichten.
Mooi en lelijk, misdadig, ongelofelijk, we verbazen ons met z’n allen dagelijks en de
opmerkingen dat we nu aan het plafond zijn en het massaal niet meer moeten accepteren
neem ik steeds minder serieus.
Waarom? Het blijft veelal bij roepen, zaken delen met elkaar, elkaar weer vertellen dat iets
geen nieuwtje is, kortom in die zin glijden de dagen in weken over, de weken in maanden en
komt eind december weer in beeld met weer die goed bedoelde wensen.
Hoe vaak ik al om mij heen gehoord heb dat het Malieveld al lang niet
meer vol staat met mensen die het ergens niet mee eens zijn…
We lijken het allemaal in grote lijnen toch nog steeds te laten
gebeuren.
We hebben heel veel zelf in de hand, maar wat je aandacht
geeft groeit.
Daarom deel ik het liefst van alles wat eetbaar is, wat je
ermee kunt doen, hoe je bepaalde bloemen, groenten en
kruiden in je eigen tuin kunt laten groeien; alles wat je
aandacht geeft groeit en daar zijn deze levende planten
een mooi voorbeeld van.
Toch presenteren we ook graag informerende lezingen die
met hedendaagse zaken te maken hebben waar je gewoon
het één en ander vanaf moet weten wil je een beetje bij
blijven.
Daarom hebben we via de Gezond Verstand
Avonden/Middagen ook onderwerpen op de agenda staan die
bepaald niet rooskleurig zijn om in
spreektaal te blijven.
Om te stimuleren eens anderen
mee te nemen naar een locatie hebben we in
januari straks weer een maand met de
‘snuffelactie’.
Alle bekenden van ons concept betalen de tien
euro entree maar mogen gasten meenemen die
echt nog niet eerder op een locatie zijn geweest.
De locaties die in januari starten doen deze
maand niet mee, zij draaien de eerste keer zoals
we altijd draaien maar in februari is deze actie
uitsluitend voor hen van toepassing.
Wie in februari begint met draaien krijgt deze kans in
september.
Januari en september hebben we uitgeroepen tot onze ‘snuffelmaanden’.
Zo is het mogelijk op laagdrempelige wijze eens kennis te maken; ook kun zo je spontaan
iemand mee uitnodigen, het kost jou niets extra’s en persoon in kwestie heeft wellicht een
waardevolle avond of middag.
Wel zullen de locatiehouders om het mailadres vragen, deze zullen we dan opnemen in het
landelijke bestand en de locatiehouder in zijn of haar bestand.
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Zaterdag 6 december zijn we weer in Schoten
geweest, een halfuurtje onder Breda.
Het weer was fantastisch, redelijk warm
zelfs, een stralende zon scheen op het
kasteel, de beukenbomen en de
paddenstoelen in het gazon rond het
kasteel waren ook het bekijken
waard.
Echt genieten is het op deze plek!
Verderop in deze nieuwsbrief kun je
meer van de sfeer proeven.
De volgende keer zijn we op 21 februari
weer op deze geweldige locatie. Wie al
langer denkt hierbij te willen zijn, is dit je
kans!
Als gastsprekers zijn dan Mike Donkers en Monic
Bakker aanwezig.
We koken weer soep voor in de pauze en ik zal weer extra meenemen om wederom in
glazen potten in de tweede pauze te verkopen.
Dit was een leuk experiment.
Wel vaker krijg ik de vraag of ik soep uit mijn boek: Help, er zit een pastinaak in mijn soep…
wellicht kan verkopen.
Nee, dat gaat niet naast alle activiteiten en verplichtingen, we hebben geen soepfabriek. ;-)
Ditmaal wilde ik eens een test doen en had heel veel glazen potten meegenomen.
Naast mijn vier grote pannen gevuld met soep had Petra van de locatie Nederweert
traditiegetrouw ook een pan mee.
Drie pannen, waaronder die van Petra hebben we verwarmd om te serveren en de twee
anderen hielden we achter de hand voor nood, maar
uiteindelijk kon de inhoud ervan mooi over een flink
aantal potten verdeeld worden.
Alles ging schoon op en nu zal ik af en toe eens
op mijn vrijdagavondlocatie in Alkmaar soep
meenemen, vers gekookt die dag, zodat
deze eventueel in het vriesvak kan
verdwijnen bij thuiskomst, of in de dagen
erna genuttigd kan worden.
Dit soort acties, daar heb ik aardigheid in en
is te doen, ik ga niet met soep het land door
slepen ;-) maar als het mij uitkomt, zal ik op de
tweede vrijdagavond in Alkmaar wat meenemen.
Kijken of het me voor komende vrijdag lukt, ik beloof
niets, maar…
Het beloofde soeprecept van de brandnetel-pompoensoep in Schoten staat verderop in deze
nieuwsbrief.
Petra dank voor je trouwe hulp bij dit soort activiteiten in Schoten.
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In deze editie zijn diverse sprekers aan het woord, als jij als lezer nu bedenkt dat je hem of
haar wel eens wilt beluisteren geef dit gerust door aan een locatie in je omgeving, wellicht
kunnen zij daarop anticiperen.
Barbera Smit, medelocatie houdster van Sneek, leverde een bijdrage aan over de overvolle
zondagmiddag 30 november in Hotel van der Valk aan de ring van Sneek.
Locatiehouders mogen vrij hun bijdragen
inleveren met een verslagje, een terugblik,
vooruitblik of wat zij maar met ons willen
delen en daar ikzelf locatiehoudster ben
van twee locaties in Alkmaar bedacht
ik dat ik eens wat meer over deze
locaties wilde delen, verderop in deze
nieuwsbrief Alkmaar in ‘het zonnetje’.
Veel leesplezier gewenst, en… moet
je nog je kerstmenu samenstellen?
Zolang het niet vriest, groeien de
brandnetels en veel meer eetbare wilde
groenten en kruiden nog volop, de
pompoensoep zaterdag in Schoten bevatte ook
brandnetels als één van de groenten en alles ging op
tot de laatste druppel. 
Anneke
Bergen, 11 december 2014

D

emonstraties Mediumschap
Monic Bakker is een ‘psychic medium’ met de voetjes stevig op de,
liefst biologische, grond…

Geen gezweef, maar juist zo aards en logisch als maar kan en met een
vleugje humor. Spiritualiteit heeft niets te maken met religie, maar
alles met leven vanuit je hart, je intuïtie en je eigen waarheid, in
verbinding met alles wat is en in het hier en nu.
Samen met verschillende collega's geeft Monic in het GVA
circuit demonstratie-avonden, waarin ze op een lichte en
liefdevolle manier contact maakt met dierbaren uit de
Spirituele Wereld. Het leven gaat aan de andere kant gewoon
door, zonder de lichamelijke en mentale ongemakken en
beperkingen.
Mensen die ‘overgaan’ behouden hun persoonlijkheid, maar met veel
meer inzicht en een groter, liefdevoller bewustzijn. Je dierbaren, familie, vrienden en
kennissen zijn maar één gedachte verwijderd en komen terug met veel liefde en vaak met
een mooie en ontroerende, persoonlijke boodschap.
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De Spirituele Wereld is een zeer intelligente wereld en wil, door middel van de vaak
gedetailleerde informatie, je laten weten dat het leven niet ophoudt na het overlijden.
Ze zijn nog steeds betrokken bij je leven en steunen je door middel van de liefdevolle en
soms humoristische boodschappen die ze voor je hebben.
De avonden zijn ook boeiend voor geïnteresseerden die willen weten wat er na dit leven
gebeurt.
Ethiek staat hoog in het vaandel, dus de informatie wordt nooit te privé of gênant.
Na de demonstratie is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen.
Meer informatie op www.butterflysound.org
xxx Monic

E

ven voorstellen: Han Horstink
Spreker voor de Gezond Verstand Avonden

Als nieuwe spreker voor de Gezond Verstand Avonden stel ik me graag voor.
Ik ben 56 jaar en woon – na een aantal omzwervingen door het land –
sinds 11 jaar samen met mijn vriendin in Culemborg, in de Betuwe, een
verrassend rustig gebied centraal in het land.
Ik ben al meer dan 25 jaar vol overtuiging werkzaam voor
wereldwinkels, in allerlei verschillende – betaalde en onbetaalde –
functies, van winkelier tot groothandelaar, van
communicatiemedewerker tot onderzoeker.
Sinds afgelopen zomer werk ik als zelfstandige, onder meer door het
geven van lezingen over Fairtrade voor Wereldwinkels en hun
vrijwilligers.
Ook al bijna even lang ben ik actief met allerlei milieuprojecten,
waaronder voorlichting, een repair café in Culemborg en duurzame energie,
onder meer door het oprichten van een zonne-energie coöperatie bij een school.
Ook ben ik betrokken bij het wijkwarmtebedrijf in onze wijk.
En deze maand start ik met mijn lezing 'Duurzaam besparen in het huishouden' bij de
Volksuniversiteit.
Kortom, ik ben tamelijk gedreven om deze wereld iets mooier, duurzamer en rechtvaardiger
te maken. En dat komt terug in mijn lezingen.
Meer informatie over mijn achtergrond en werkzaamheden is te vinden op:
www.hanhorstink.nl.
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G

ezond Verstand Middag, 30 november 2014
Lezing Mediwietolie door Wernard Bruining

Korte geschiedenis hennep:
Hennep wordt al sinds mensenheugenis gebruikt als gewas, vanwege zijn symbiotische
relatie met de mens. Zo werd hennep van oudsher gebruikt als grondstof voor producten als
bijvoorbeeld touw, papier en als genotsmiddel.
Tot voor honderd jaar terug was dit gebruikelijk, tot er iets veranderde toen er een nieuwe
industrie opkwam, die hennep en dan met name de industriële hennep, als een bedreiging
zag voor hun bedrijfstak.
Met behulp van een krantenmagnaat in Amerika (William Randolph Hearst) werd een
lastercampagne gestart, waarbij de marihuana voornamelijk als een gevaarlijke drug werd
voorgesteld.
Over de industriële hennep werd met geen woord gerept. Maar vanaf toen heeft men het
publiek bewust op het verkeerde been willen zetten door de hennep aan drugs en
criminaliteit te linken, terwijl de vele andere toepassingen van vooral industriële hennep
verzwegen werden.
Veel mensen weten niet beter meer dan dat marihuana een drug is en dat hiertegen streng
wordt opgetreden, sinds door de campagne van de krantenmagnaat in 1937 een wet werd
aangenomen door het Amerikaanse congres. De marihuana tax act, die het verbouwen van
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marihuana zo zwaar belastte dat het te duur werd om hennep te verbouwen en de strenge
straffen die er op stonden als mensen deze wet overtraden. Vanaf toen was de toon gezet
en werd hennep voor veel mensen synoniem met een verboden substantie. Een substantie
die in de illegale sfeer terecht kwam, waardoor het gecriminaliseerd werd.
Het frappante is dat marihuana tegenwoordig juist in veel Amerikaanse staten wordt
gelegaliseerd, vooral doordat Amerikaanse burgers zelf een wetsvoorstel kunnen indienen,
die, indien aangenomen, gelijk van kracht is, terwijl juist in Nederland het beleid steeds
repressiever wordt, getuige de growshop wet, die het verbiedt om mensen te informeren
over hoe zij marihuana kunnen verbouwen en gebruiken.
Dit alles ten koste van onze vrijheid en waardoor vooral onze vrijheid van meningsuiting
wordt ingeperkt.
Ter informatie: het aantal doden/ongevallen en gezondheidsproblemen veroorzaakt door de
legale drugs alcohol en tabak, ten opzichte van die van marihuana die nagenoeg 0 zijn`,
zeggen genoeg over de werkelijke verhoudingen.
Maar uiteraard verdient de staat fors aan alcohol en tabak, dus hebben ze daar zelf belang
bij, gezien de belasting die ze heffen op deze legale drugs. Toch is het in dit verband wel
vreemd dat de nadruk van de bestrijding vaak zo sterk ligt op marihuana terwijl de
problemen veroorzaakt door alcohol en tabak vele malen groter zijn, terwijl deze drugs dan
ook nog een legale status genieten. En wat dat betreft heeft bijna iedereen wel eens drugs
gebruikt.
Het is puur de status die een drug heeft. Zoals alcohol en tabak die op zijn minst
gedoogd worden. Terwijl hennep al sinds die bewuste campagne in het
verdomhoekje werd gezet.
En het wordt tijd dat hennep daar weer uit komt, gezien de vele toepassingen die
met name industriële hennep heeft, zoals als grondstof voor hennepbeton,
biobrandstof, bouwstof voor computerchips, kleding, touw en uiteraard papier.
Het grote voordeel van hennep is namelijk dat het snel groeit, namelijk binnen 90
dagen kun je oogsten. Er zijn nagenoeg geen kunstmest en pesticiden nodig. Met
andere woorden: een ideaal gewas met vele voordelen. Het enige minpuntje is
dat de autoriteiten ervoor kiezen dit gewas te brandmerken als zijnde
ongewenst. En dat ook nog door het alleen in verband te brengen met drugsgebruik en
criminaliteit. Dus goed en wel beschouwd wordt het publiek misleid door onze politiek en
onze media. Sinds die bewuste krantenmagnaat zijn campagne startte.
Hier het YouTube filmpje van Wernard Bruining waar een en ander de revue passeert:
https://www.youtube.com/watch?v=sXn4Pg2biu4
Een ding dat zeker belangrijk is in dezen is, dat cannabis voorheen ook al als medicijn werd
gebruikt. En ook te verkrijgen was bij apothekers, ook al werd dat naderhand weggepoetst
door het verbod op marihuana.
Gezien het feit dat mensen endocannabinoïde receptoren in hun hersenen hebben mag wel
duidelijk zijn dat cannabis een stof is die van nature door het menselijk lichaam gebruikt
wordt, waarbij de hennepplant in deze stof kan voorzien.
Bovendien zijn er 120 cannabinoïden in hennep aanwezig. Dus de mogelijkheden zijn legio,
om van elk van deze cannabinoïden gebruik te maken als geneesmiddel. Het gaat dus om
veel meer als het welbekende THC gehalte.
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Wat mediwiet betreft: door de toegepaste verdunning van de olie is het gehalte aan THC zo
laag, dat het effect veel minder is. Door bovendien goed te doseren zal men er niet snel high
van worden, behalve uiteraard bij overdosering.
Maar door ook CBD olie te gebruiken in combinatie met de mediwietolie zal men niet snel
high worden, en rest voornamelijk de geneeskrachtige werking.
Het mooie is, dat mediwietolie een heel goed huismiddeltje zou kunnen zijn dat veel mensen
zelf zouden kunnen maken en gebruiken. Mogelijkerwijs zou dat het gebruik van veel
duurdere medicijnen met vaak krachtige bijwerkingen kunnen verminderen.
Uiteraard staat dan wel vast dat de farmaceutische industrie hier grote moeite mee heeft en
dat er uit deze hoek veel tegenwerking te verwachten is, waarbij de media zullen worden
ingeschakeld om het grote publiek weer op een dwaalspoor te brengen.
Dus we dienen op onze qui vive te zijn als er vanuit die hoek weer verhalen de wereld
worden ingestuurd.
Hier nog een filmpje van de Wernard Bruining over hoe mensen zelf mediwietolie kunnen
maken:
https://www.youtube.com/watch?v=sse-NFWJv8c
En hier nog een aantal filmpjes van mensen die baat hadden bij het gebruik van
mediwietolie:
https://www.youtube.com/watch?v=Rz58ThrhcC0&list=UUvbuZqe01ZIM9j0bH8kX19g
https://www.youtube.com/watch?v=2rYcxVwvyug&list=UUvbuZqe01ZIM9j0bH8kX19g
https://www.youtube.com/watch?v=VRR0tLi1GNo
https://www.youtube.com/watch?v=cd4kTjwe8LY
Voor wie meer wil weten hier Wernards website:
http://www.stichtingmediwiet.nl/
Ruerd Visser

Quote:
Ik denk dat onze maatschappij wordt gerund door
krankzinnige mensen om krankzinnige redenen.
Ik denk dat we worden gerund door maniakken
vanwege maniakale doeleinden.
Ik denk dat ze allemaal krankzinnig zijn.
Maar ik word als krankzinnig weggezet als ik dit uit.
Dat is wat er krankzinnig aan is.
Vind je ook niet?
-- John Lennon
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Het Oerdieet
Even voorstellen: Remko Kuipers – spreker voor de Gezond Verstand Avonden
Wist u dat we in de afgelopen
jaar gemiddeld wel ouder zijn
geworden, maar dat we op
steeds jongere leeftijd
welvaartsziektes krijgen? Het
gaat dus helemaal niet zo
goed met ons Nederlands, als
ons soms in de media wordt
voorgespiegeld.
Hoe dat komt? Daar kan ik u
van alles over vertellen.
Precies naar dit onderwerp: “waarom worden we steeds jonger ziek” heb ik namelijk de
afgelopen meer dan tien jaar onderzoek gedaan.
Na een studie farmacie en geneeskunde ben ik eveneens in Groningen gepromoveerd op het
proefschrift: Fatty Acids in Human Evolution: Contributions to Evolutionary Medicine.
Door de overweldigende aandacht voor mijn proefschrift heb ik een jaar later een boek
uitgebracht over ongeveer hetzelfde onderwerp: Het Oerdieet.
Mijn, en ander onderzoek, suggereert dat er in de afgelopen 10.000 jaar
een zogenaamde mis-match is ontstaan tussen onze oeroude genen en
onze snel veranderende omgeving. Onze genen zijn namelijk in de loop
van de menselijke evolutie, die tenminste 6 miljoen jaar geleden al
begon, langzaam aangepast aan ons leven als jager-verzamelaars op de
Afrikaanse savanne en later als jager-verzamelaar over het gehele
continent. Pas in de afgelopen 10.000 jaar, sinds het begin van de
landbouw, zijn we in sneltreintempo anders gaan leven en eten en omdat
onze genen zich door natuurlijke selectie niet zó snel aan kunnen passen
aan een nieuwe omgeving is er een ‘mis-match’ ontstaan. Simpel gezegd,
onze genen zijn nog niet voldoende aangepast aan onze nieuwe,
moderne omgeving. Als de interactie tussen genen en omgeving niet
goed is, verlopen ook de fysiologische processen in ons lichaam niet zoals
we zouden willen en dit resulteert in ziekten.
Sommige wetenschappers willen ons doen geloven dat het aanpassen van onze genen
(genetische manipulatie) de beste methode is om ons weer gezond te maken. Maar stel u dit
voorbeeld voor. Stel dat u een dieselauto heeft en u merkt dat de auto niet goed loopt als u
benzine in de tank giet? Vervangt u dan liever de hele auto, of kiest u ervoor om in plaats
van benzine gewoon diesel te tanken? Precies: het is natuurlijk veel logischer om de juiste
brandstof in de tank te gieten. Dit geldt ook voor ons lichaam. Als we gezond willen zijn en
blijven zullen we de brandstof van ons lichaam moeten aanpassen. Oftewel, we moeten
bedenken wat onze zogenaamde oer-leefstijl was, want daar is ons lichaam op aangepast.
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Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik meerdere jaren doorgebracht onder de traditionele
jager-verzamelaars van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Ik zag hoe ze leefden en hoe ze aten.
Deze gegevens, en de gegevens van vele archeologische opgravingen, heb ik gebruikt om
een reconstructie te maken van de leefstijl van onze verre voorouders. Van de leefstijl waar
onze genen op zijn aangepast dus.
Tijdens mijn lezingen zal ik uitgebreid uitleggen wat onze oer-leefstijl was, wat onze
oervoeding was, ons oer-dieet en zal ik voorbeelden geven van de belangrijkste verschillen
tussen onze moderne leefstijl, onze moderne voeding en onze oer-leefstijl en ons oer-dieet.
Ook zal ik de gevolgen van deze verschillen toelichten aan de hand van allerhande
welvaartsziekten die u waarschijnlijk bekend voor zullen komen.
Met deze informatie in de hand kunt u zelf weer gezonde de supermarkt en de keuken in om
datgene klaar te maken, wat voor uw genen gezond is.
Ik hoop uw interesse gewekt te hebben,
Graag tot ziens,
Met gezonde groet,
Remko Kuipers

D

e Kerstman ging op inspectie de polder in...
Het riet is nu niet meer eetbaar, jonge rietscheuten wel, maar dat is een
dusdanige klus, je bedenkt je wel tweemaal.
Maar als het voor de kerst niet gaat vriezen, valt er genoeg te scoren
voor het diner van de Kerstman:
Brandneteltjes voor in de soep en/of de thee, maar ook jonge
scheuten kleefkruid piepten boven de grond.
Jong kleefkruid kan in de sla, maar in de thee of soep maakt
dit gewas ook geen slechte sier.
Deze middag constateerde de Kerstman dat er ook nog
volop zuringblad en weegbree te vinden is. Alles valt of
staat echter met het weer; gaat het vriezen dan is hij
aangewezen op groenten en kruiden uit de winkels maar
anders zal hij voor een combinatie van beide kiezen.
Hiermee is aangetoond dat er het hele jaar door van alles te
vinden is, als je het maar wilt zien en er wat moeite voor wilt
doen.
Eet smakelijk!
Anneke Bleeker
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B

loeiende economie, simpel voor iedereen
Spreker: Hendrik Toets
In een nieuwe presentatie komt een aantal ongekende
inzichten aan bod.
“Economie is geen natuurverschijnsel waar je niets aan kunt
doen, nee onze economie is op onze wensen af te stellen.”
Hendrik Toets heeft dat uitvoerig onderzocht; het is zijn
levenswerk geworden.
“Economie is in wezen niet moeilijk,” zo wordt aangetoond,
“en door een paar zaken te wijzigen ontstaat er weer een
bloeiende economie.”

Dat klinkt wellicht wat simpel of utopisch, maar in de
presentatie zal dit alles in eenvoudige taal duidelijk worden.
Kennis van de economie is niet nodig.
Alle vragen zijn welkom.

Besproken wordt:
- Banken en geld, wat gaat daar scheef
- De plussen en minnen van een alternatieve munt
- Vechten voor een baan is niet meer nodig
- Hoort de overheid wel zo groot te zijn
- Economisch-verantwoord met ‘moeder natuur’ omgaan.
Van harte uitgenodigd
De eerstkomende lezing is op zaterdag 24 januari in Verpleeghuis
Pniël, Oudedijk 15, Rotterdam en begint om 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.
NB: Er is ook een boek - niet verplicht - dat op de avond met € 5,00
korting gekocht kan worden (€ 23,95 in de winkel).
Vanzelfsprekend kan de lezing ‘Een bloeiende economie’ ook op
andere GVA-locaties worden gegeven. Voor contact, mail naar hendriktoets@gmail.com.
Site: www.BlijeEconomie.nl.
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E

ven voorstellen: Helena Struik en Fred Teunissen
Sprekers voor de Gezond Verstand Avonden
Wij – Helena Struik en Fred Teunissen – zijn de auteurs van het boek:

Een hemels avontuur, leven en werken met de Akasha Kronieken.
Ons boek is eind augustus 2014 verschenen.
Het idee ontstond een jaar eerder, omdat er
over dit onderwerp nog geen goed praktisch
boek in de Nederlandse taal was.
Inmiddels doet ons boek het goed.
Het blad Paravisie van december 2014 heeft
er een mooi artikel aan gewijd (pag. 9-11).
In het kort wie we zijn:
Helena is spiritueel counselor en event
coördinator.
Ze heeft een praktijk in Budel bij Weert en in
Rotterdam.
Fred is schrijver, uitgever en journalist en woont in
Amsterdam.
We gaan de lezingen samen geven en we gaan niet alleen praten.
Na de pauze doen we ook een praktische oefening met de aanwezigen.
Zie verder: www.flyakasha.com

S

amen aan tafel: KarMaatje

Sinds het jaar 2009 zijn wij, Kaatje en Marcus bezig met bewuste en gezonde
voeding en we hebben zelf mogen ervaren hoe belangrijk dit is. En dat gezond zeker
samen mag gaan met lekker willen we graag
uitdragen.
Samen, is erg belangrijk en hebben nagedacht
hoe we dit concept met onze passie, kennis, en
het samen-gevoel kunnen samensmelten tot
één.
Al snel ontstond de naam KarMaatje wat ook
een samensmelting is van onze namen, echter
waar ook de woorden maatje en karma in zit. Zo
zijn we in 2013 begonnen onder deze naam met massages, workshops en
uitdragen/inspireren van bewuste en gezonde voeding. De kracht van KarMaatje zit dan ook
in ons samen en horen dan ook vaak dat we dit ook uitstralen. Gezamenlijk staan we dan
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ook in de keuken als we met plezier ‘Samen aan tafel’ en ‘thee met een vleugje diepgang’
uitdragen.
Hoewel ik, Marcus, voor de verfijning zorg in smaak en creativiteit van de gerechten, is
Kaatje bezig met voorbereidingen, doch ook actief in het aanreiken van ideeën en
aankleding. Koken is altijd al een grote passie geweest en met Kaatje aan mijn zijde worden
we steeds meer herkend op speciale markten met onze biologische soepen en gerechten.
Goed, eerlijk,
biologisch en
verantwoord
voedsel staat
voorop.
We kopen
daarom onze producten in bij biologische boeren, winkels en speciale groothandels. Het
intuïtief afstemmen op mensen die komen eten.
Een tweede keer is dus nooit hetzelfde. Koken is zoals je levenspad, alles mag op het juiste
moment en naar behoefte.
Met ‘samen aan tafel’ laten we wat was, weer herinneren, en tijd nemen voor elkaar in
combinatie met een goede maaltijd met smaak. Samen aan tafel, deze woordspeling zegt
het al. Samen gezellig genieten in huiskamer sfeer van heerlijke gerechten en mooie
verhalen. Gerechten voor en op U afgestemd.
Trots zijn we al op de vele enthousiaste en verraste reacties die we hebben mogen
ontvangen. En hebben al veel mensen mogen begroeten uit alle windstreken. En dat laatste
geldt ook voor onze High Tea of beter bekend onder ‘thee met een vleugje diepgang’.
Heerlijk genieten van een zeer uitgebreide high tea.
Tijdens onze georganiseerde groepsreizen hebben wij ervaringen in Engeland op mogen
doen, doch hebben we een kleine twist gegeven aan het concept. Zo zoeten wij bijvoorbeeld
niet met kristalsuikers daar deze chemisch worden gebleekt.
Hiervoor in de plaats gebruiken we natuurlijke ingrediënten
zoals diverse soorten honing, dadelsiroop, rijstsuiker, groene
stevia.
Tot op heden hebben onze gasten deze keuze als positief
ervaren en vonden de smaken juist nog intenser. Dat gezond
ook heel lekker kan zijn willen wij graag laten proeven. Zo
combineren we veel met vers fruit zodat de zoete smaak van
de vruchten ook een mooie bijdrage levert aan de
overheerlijke gerechten. Er worden diverse soorten thee
geserveerd bij onze high tea en zijn er altijd meerdere smaken
tegelijk te proeven.
En U kunt zoveel thee drinken als U wilt voor dezelfde prijs.
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Tijdens al onze activiteiten in onze huiskamer worden er volop kennis en vaardigheden
uitgewisseld en ontstaan intens mooie gesprekken afgewisseld met zowel een lach als een
traan. Alles is mogelijk in de fijne vertrouwde sfeer die er ontstaat, met respect en begrip
voor elkaar.
Wat we vooral ook uit willen dragen is het samen gevoel omdat we merken dat er veel
eenzaamheid bestaat onder de mensheid.
Ook zijn we regelmatig te vinden op passende locaties, evenementen, markten en beurzen,
waarbij we op de eerste plaats altijd uitgaan van ons gevoel.
Zo verheugen we ons om samen met locatiehoudster Petra Wilmsen (Praktijk in Balans) te
Nederweert een gezonde Pizza proeverij neer te zetten.
Onze slogan is: ’Onze gezamenlijke kracht, laat je innerlijke stem spreken’.
Is destijds ontstaan omdat wij zelf hebben mogen ervaren hoe belangrijk het is om naar onze
intuïtie en daardoor ook naar de signalen van ons lichaam te luisteren.
Niet meer vanuit ons denken, echter vanuit ons hart en ziel leven, waardoor een magische
kracht ontstaat waardoor we onze eigen werkelijkheid kunnen scheppen.
Elkaars hadden pakken, krachten bundelen en van slechts overleven naar voluit leven, volop
genieten van het leven en mogen ondervinden dat we niet slechts individuen zijn. Dat we
allen een zijn.
Hebben we U nieuwsgierigheid wat verhoogd?
Probeer en ervaar het eens zelf. U bent meer dan welkom op de locatie van KarMaatje.
Want er valt nog zoveel te delen.
Voor meer informatie kunt U kijken op onze twee websites
www.samen-met-karmaatje.nl en www.karmaatje.nl
Bellen kan natuurlijk altijd als U iets meer informatie wilt.
Tot ziens bij KarMaatje,
Lieve harte groet
Marcus en Kaatje

O

PROEP... Heerlen of omgeving...
Per direct zoeken wij een nieuwe locatiehouder/-houdster voor de goed
lopende locatie in Heerlen.

Wegens persoonlijke omstandigheden kan de huidige locatiehoudster niet terugkomen en
de vervangende locatiehoudster Gerdie Konings draait deze locatie nu met plezier, maar dat
is voor tijdelijk omdat Gerdie tevens eens per maand gastvrouw is op haar eigen locaties in
Echt en Sittard. Sinds deze week is bekend dat de locatiehoudster die Heerlen begon niet
terug zal komen, vandaar deze oproep.
Wie een ruimte in Heerlen heeft of weet kan daarheen verhuizen. De bestaande locatie is
prachtig maar de vloer geeft in de winter te veel kou op, dus men zou al moeten uitkijken
naar een andere ruimte.
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Wie interesse heeft, mail mij, je kunt zo verder draaien in een door jezelf gekozen ruimte.
Dit kan van alles zijn:
Een aula in een school, wijkcentrum, een ruimte in een horecagelegenheid, een ruimte in
kerken die voor openbare doeleinden gebruikt worden, kortom, legio mogelijkheden.
De hoeve waar deze locatie nu in gevestigd is, is prachtig maar niet echt 'winterproof' is nu
gebleken en het is vervelend als de kou optrekt terwijl je naar een lezing luistert.
Zin? Anneke@gezondverstandavonden.nl

G

ezond Verstand Avonden en Middagen in Alkmaar…
Op het moment toen ik eind 2010 het GVA concept bedacht, was ik niet
van plan zelf gastvrouw te worden van een locatie.

Het idee was anderen locaties te laten beginnen en hen te ondersteunen.
Maar… je kunt wel tips geven maar de praktijk zegt alles, met andere woorden: zelf een
locatie beginnen en de tips ten uitvoer te brengen die je aan iedereen altijd geeft, zegt meer
dan 1000 woorden op papier.
Puur eigen ervaringen delen. Als een bepaalde actie veel heeft opgeleverd dan deel ik deze
ervaringen en heeft iedereen de keuze dit te kopiëren.
Dat is krachtiger dan alleen vertellen ‘hoe het zou kunnen’.
Vaak krijgen we de opmerking dat een locatie niet dicht bij een andere locatie ‘mag’ starten.
Alleen al om die reden heb ik in Alkmaar twee locaties, eentje op de eerste zondagmiddag
van de maand en de andere op de tweede vrijdagavond van de maand.
Een middag en een avond. Er zijn personen die willen liever niet in de avond de deur uit,
daar is een middag weer ideaal voor.
Wie in het weekend andere bezigheden heeft gaat dan liever niet naar lezingen, kortom
meer aanbod is alleen maar fijn.
Zoveel mensen zoveel wensen.
Is Alkmaar niet te klein voor twee locaties?
Er is geen locatie in het land die de eigen bevolking allemaal heeft ontmoet tijdens de
lezingen.
Sterker nog: de meesten komen overal vandaan en het minste aantal uit het dorp of de stad
zelf. Regelmatig verwelkomen wij luisteraars uit het noorden, midden en zelfs zuiden van het
land.
Wat betreft Alkmaar: persoonlijk vis ik uit één ‘vijver’ wat betreft het onder de aandacht
brengen.
In andere plaatsen met meerdere locaties heeft elke locatiehouder zijn of haar eigen
bestand, dus vist men uit verschillende vijvers voor eenzelfde gebied.
Alle locaties, ook Alkmaar, gaat mee in de landelijke mail en daarnaast promoot ik de avond
en middag apart via mijn eigen weg.
Dit voorbeeld is elke keer weer verhelderend, één locatiehoudster voor twee locaties in
dezelfde stad.
Waarom in Alkmaar?
We wonen in Bergen, dus dan zou je verwachten dat we daar een locatie begonnen waren.
Wijkcentrum Overdie ken ik al jaren. In de jaren negentig kwam ik daar een behoorlijke
periode vrij regelmatig toen ik workshops gaf op het gebied van ‘huis- en tuindecoratie’.
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Daar zal ik o.a. wat kratjes mos, zakken potgrond, rollen kippengaas, bundels wilgentenen,
planten en bloemen naar binnen hebben gebracht. Alles moest dan met de lift naar boven
en in één van de lokalen brachten we dan de avond door. In de pauze kon men wat drinken
in de overbekende ruimte beneden bij de grote zaal waar we nu ook koffie, thee of wat
anders bestellen.
De samenwerking met de medewerkers van het wijkcentrum was altijd goed en daarom was
het niet moeilijk om te bedenken de grote zaal in ditzelfde centrum jaren later te huren voor
de Gezond Verstand Avonden.
In deze zaal kunnen tot ongeveer 160/170
personen wat we ook een aantal malen
hebben mogen meemaken.
Deze locatie draait leuk, wanneer er rond de
25 bezoekers zijn dan is dat voor deze locatie
‘slecht’, wat op zich niet slecht is, maar dat is
het minste wat we hier tot heden denk ik
ontvangen hebben.
De opkomst is natuurlijk relevant aan het gepresenteerde onderwerp. De ene lezing is
populairder dan de andere qua bezoekersaantallen wat niet wil zeggen dat de avonden met
een mindere opkomst dan niet gepresenteerd zouden moeten worden.
Juist wel, sterker nog regelmatig horen we dan dat men het zo kon waarderen, dat het hen
verbaasden dat er niet meer aanwezigen waren.
Er zijn nu eenmaal onderwerpen die niet meteen populair zijn maar eerst een aanlooptijd
nodig hebben.
We hebben in Alkmaar al een behoorlijke variatie aan onderwerpen mogen presenteren en
ik kijk ook graag naar sprekers die van verder komen, juist omdat we zo met de andere
locaties een gevarieerde agenda presenteren.
De onderwerpen die op mijn ene locatie komen, komen niet met eenzelfde spreker op de
andere, we houden het gevarieerd maar met een keuze uit 170 sprekers is dat ook niet
moeilijk.
De locatie op zondagmiddag is
knus en komt huiselijk over, de
kantine bij de volkstuinen ‘De
Rekere’, waar de geraniums
weelderig voor de ramen staan te
bloeien.
Wij gaan er niet letterlijk achter
zitten maar het heeft een knus
sfeertje.
Als hier 35/40 personen zijn dan is het vol verklaard.
Dat hebben we op deze locatie ook mogen beleven, de sfeer qua groepjes is hier altijd van
een hele andere aard dan in het wijkcentrum.
Beiden is leuk om te ervaren en beide locaties voorzien in een behoefte.
Op zondagmiddag heb ik ook diverse maanden, tot en met vorige maand, een uur voor de
lezing gewandeld langs de tuinen om samen te bekijken wat er zoal eetbaar is. Een half
uurtje voor de lezing begon waren we dan in de kantine.
De kantine staat zolang deze staat, ik heb de klok horen luiden van opknappen, verbouwen
of nieuw, wij wachten het af, de locatie is sfeervol.
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Het wijkcentrum is men volop aan het verbouwen. De zaal zal in de nieuwe vorm meer dan
300 bezoekers kunnen verwelkomen en dat gaat ons natuurlijk ook lukken. 
De ingang is nu aan de achterkant voor wie dit nog niet weet.
Parkeren is gratis en dichtbij, want aan de achterkant is op loopafstand een groot terrein bij
een aantal winkels.
Aanstaande vrijdag, 12 december komt Maarten Oversier samen met Jan van Tilborg op
verzoek weer naar Alkmaar.
Het onderwerp dat nu op de agenda staat is ontstaan na de avond met het onderwerp:
Reïncarnatie en Tweede Wereldoorlog.
Afgelopen dagen heb ik diverse personen gesproken die nu al heel enthousiast zijn, want zij
waren erbij de vorige keer.
Maarten en Jan komen uit Drenthe naar Alkmaar dus wie dit mee wil maken… zij staan niet
snel in deze omgeving weer met dit onderwerp op de agenda.

Een extra avond in januari in het wijkcentrum…
In januari komt er een extra avond op de agenda; de datum moet nog bepaald worden met
het Wijkcentrum, maar de spreker is al akkoord.
Joost Niemöller, een nieuwe spreker, komt zijn bevindingen delen over de MH17 en alles
wat daar omheen gaande is en wellicht niet gaande is.
Joost is journalist, schrijver en wil graag komen naar de locatie van Alkmaar.
Volgende week meer informatie betreffende de datum.
Deze avond valt overigens buiten de ‘Snuffelmaand’-aanbieding, aangezien het een ingelaste
avond betreft en niet de reguliere avond voor januari!
Komende week, de 17e december, kun je voor deze lezing naar locatie Baarn, maar pas op…
vol is vol!
Opgeven is verplicht voor deze avond bij José, want er kan geen grote groep in haar ruimte
dus wie het eerst komt… het eerst maalt en wie onverwachts heen gaat kan het treffen bij
de deur te horen te krijgen dat het vol is.
Als je wilt, geef je dan meteen op.
Alkmaar is de volgende gelegenheid, daar kunnen we ruim rond de 160 personen een stoel
aanbieden.
Tot zover over de locaties van Alkmaar, wie vrijdag de 12e komt tot ziens, wie in januari
komt, fijne feestdagen gewenst en alle goeds voor 2015.
Anneke

Op de volgende pagina vind je de postertjes voor de komende activiteiten in Alkmaar:
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V

erslag zaterdag 6 december:
Gezond Verstand Middag in het Kasteel van Schoten…

De vierde en tevens laatste middag in het
kasteel van Schoten in 2014 is ook alweer
voorbij.
We kunnen terugkijken op, ook dit
jaar, vier gezellige en
informatieve middagen.
Wat opvalt, is dat we altijd
mooi weer hebben, op één
keer na weet ik in de afgelopen
jaren, want toen heb ik geen
buitenfoto’s gemaakt in
verband met de miezerige
regen.
Zo leek het deze zaterdag qua zon
en warmte meer op een vroege
voorjaarsdag dan op een Belgische
Sinterklaasdag.
Daar viert men namelijk op 6 december Sinterklaas.
De autorit naar Schoten was al prachtig met de laag hangende
mist boven een landschap volop in de stralende zon.
In Schoten aangekomen verzorgden we met elkaar
pijlsnel alle voorbereidingen: stoelen klaarzetten,
bloemen op de piano – ditmaal had ik gekozen
voor een traditionele kerstster gezien de
decembermaand, maar dit paste eigenlijk niet
helemaal bij het prachtige weer. Rood staat wel
heel sfeervol en zeker in een oude Ridderzaal.
De pannen met soep verdwenen de keuken in, de
kookplaat, ook van huis meegenomen, evenals de
glazen… alles stond in een oogwenk op de neergezette
tafels in de zaal en op het aanrecht in de keuken.
Petra Wilmsen van de locatie Nederweert heeft ook altijd
een pan soep mee en zo presenteren we in eerste
instantie twee soorten.
Uitgeverij Succesboeken vulde zoals gebruikelijk
een aantal tafels met de meest recente boeken,
maar ook met oudere titels die uitstekend
passen bij datgene dat we met velen via de GVA
presenteren.
Hanneke van der Goot stond achter het tafeltje
met gezond vogelvoer, fleurige winterthee en later
in de middag werd dit assortiment aangevuld met
Pagina 19 van 29

glazen potten gevuld met de zelfgemaakte
pompoensoep met brandnetels en andere puur
natuurlijke ingrediënten.
Vrijdag hadden wij veel soep gekookt, vier pannen
gingen mee en zo bleven er twee pannen over die we
niet hoefden te verwarmen en daarmee vulden we een
flink aantal glazen potten voor de liefhebbers. Voor €
2,50 per pot, of 2 voor 4 euro verdwenen zij gretig! 
Meteen een leuke test of dit aftrek geniet.
Fred Meijroos, uitgever van Succesboeken opende de
middag, zoals gewoonlijk ongeveer tien minuten later
dan bedoeld (ook in Schoten kennen zij het, zoals wij dit
hier noemen: ‘Bergens kwartiertje’), maar ik ben er
achter dat dit kwartiertje overal van toepassing is. Het is
zeker op deze middagen een waar wonder als je stipt
om 12.00 uur kunt beginnen.
Fred vertelde welke boeken recent allemaal waren
uitgekomen en dat was een behoorlijk aantal!
Daarna nam ik het over. In plaats van standaard als
hekkensluiter te eindigen, belichtte ik de drie planten
uit mijn nieuwste boek: Help, er groeit superfood in mijn
tuin.
De thee die ik meegenomen had in de glazen potjes
bevat zes gedroogde soorten en ook deze passeerde de
revue want die planten zijn elk op zich ook anders
culinair te presenteren.
De Kerstman had afgelopen week in het Bergerbos een
inspectie gedaan om te kijken wat er zoal nog groeide
voor zijn kerstdiner en dat bleek nog een aardige score
te zijn. Met andere woorden: zolang het niet gaat
vriezen er is altijd wel iets eetbaars te vinden als
aanvulling op de bekende groentesoorten.
Thomas Dijkman nam het stokje van mij over en zijn
verhaal over de 45 geneeskrachtige groenten past 100%
bij dat wat ik vertel; we hebben niet voor niets in
Alkmaar op één van mijn locaties afgelopen juli een
avondvullend programma verzorgd.
Dit gaan we in 2015 weer organiseren maar dan elders
in het land op een zondagmiddag.
Thomas vertelde boeiend over de signatuur en
gezondheidswaarde van diverse groentesoorten wat
meteen een mooie aanloop was naar de pauze waarin
we soep presenteerden.
Na de pauze sprak Thomas Hawker over het boeiende onderwerp water.
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Water is van levensbelang en Thomas kan hier zeer gepassioneerd
allerlei voorbeelden over geven, de verschillende manieren
hoe je water kunt opladen, energetisch maar ook hoe je
het kunt zuiveren en welke invloed water op ons heeft
wanneer we dit ook maar erkennen en uiteraard
uitvoeren.
Na het waterverhaal volgde nog een pauze en Karin
van der Plas, ervaringsdeskundige op het gebied
van magnesiumgebruik wist helder
en duidelijk over te brengen dat
we water, lucht en magnesium
nodig hebben en dat al deze
onderdelen niet opgeslagen in ons
lichaam als buffer aangelegd kunnen worden.
We kunnen niet even goed lucht inademen om vervolgens een
uur niet te ademen.
We kunnen geen liters water opslaan voor een aantal dagen maar
zo kan ons lichaam ook geen magnesium opslaan, oftewel we
zullen het dagelijks tot ons moeten nemen via onze voeding en
omdat deze aardig uitgehold is ten opzichten van vroegere tijden
zijn er mogelijkheden als voetenbaden, magnesiumolie opsmeren
of tabletten slikken.
Het magnesium dat we als goed kunnen vertrouwen komt uit
Veendam, een plaats in Groningen.
Dit magnesium is ‘het’ magnesium; kijk
uit wanneer je tabletten koopt dat deze niet
aangevuld zijn met de verkeerde vulmiddelen.
Het was een boeiende middag, alle
onderwerpen stonden op zichzelf maar waren
als een rode draad met elkaar verbonden.
Uitgaande van mijn eigen lezing, planten
hebben water nodig, veel planten schenken ons
magnesium en zijn ongelofelijk geneeskrachtig.
Laat voeding
uw medicijn zijn!
Dank aan alle sprekers
en allen die achter de schermen hebben geholpen.
Op zaterdag 21 februari 2015 komen we weer naar
Schoten, dan zullen Mike Donkers en Monic Bakker
samen met ons de middag vullen.
Allemaal fijne weken gewenst en alle goeds voor 2015.
Anneke Bleeker
Zondag 7 december 2014
(The day after, is altijd heerlijk terug mijmeren )
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Enkele foto’s:
Linksboven: Thomas Hawker,
Rechtsboven: Karin v.d. Plas, onder:
Overzichtsfoto van de Ridderzaal in het Kasteel van Schoten,
Linksonder: De dames die achter de schermen veel werk verzetten: Berbie, Ellen en Petra.
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W

at de grootste grap van lachen is?
Weinig roept zoveel op als lachen…

Uitdrukkingen getuigen ervan. ‘Wie het laatst lacht, lacht het best’. Oei, dat gaat denk ik
over lachen ten koste van anderen. En: ‘we lachen ons een kriek’. Een kriek, ik weet niet wat
het is, maar ik wil ‘m wel voelen hoor. ‘Lachen als een boer met kiespijn’. Hmmm…dat is
weer minder. Anderzijds, altijd blijven lachen (remember
clown Bassie….) heeft ook wat. ‘Een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd.’ Eens! Lachen
maakt ons mens, lachen maakt ons mooi.
Wat de grootste grap van lachen is? Nee,
niet dat we eerder konden lachen dan
spreken. We kunnen het namelijk al 2 tot 4
miljoen jaren schatten wetenschappers.
Kun je nagaan over hoeveel lach-ervaring we
beschikken!
We lachen wat af, al wordt het vaak minder na
onze kindertijd. Jammer toch. Maar dat is geen grap…
Is de fun dat we eigenlijk weinig weten over hoe gezond het is? Nee, ook dat is geen grap.
Eerder een feit, redelijk onbekend merk ik meestal. Lachen is aantoonbaar gezond, een
medicijn: het breekt stresshormonen af; maakt endorfinen aan; bevordert de bloedsomloop;
masseert de organen; en creëert (harts)verbinding. Bovendien relativeert het sterk allerlei
‘problemen’.
Wat de grootste grap van lachen is… dat je er concreet iets mee kan doen in een groep? Nee,
ook dat is geen dolletje maar bewezen : ik geef veel lachworkshops om groepen lekker te
laten lachen. Wat echt mooi is om te zien is hoe mensen zich dan gaandeweg de
lachoefeningen en spelvormen meer openen, en hun ‘masker’ laten
vallen.
Dames en heren, de grootste grap van lachen is dat ik hier blijkbaar heel
wat ‘serieuze’ uitleg nodig heb om het belang van lachen over te
brengen!
Hahahahaha….
Nu de nog serieuzere grap: lachen hoeft helemaal niet spontaan te gebeuren, als reactie op
een grap. Voor je hersenen maakt het ook niet uit of je spontaan lacht om een grap, of dat je
je lach bewust ‘aanzet’, ‘aanzwengelt’.
Als je doorkrijgt dat het meer een kwestie is van moeiteloos de lach toelaten, de ruimte
geven aan wat al in ons zit, in plaats van dat je op commando geforceerd zou ‘moeten’
lachen (wat velen denken), dan is op een bepaald moment jouw 'lachgolf' niet meer te
stoppen. Heerlijk! En dat kan zelfs solo.
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Dus heb je zin in de Milkshakelach, De Koe-in-het-Weilandlach, de Smartphonelach, de
Apenlach, het Lachconcert, de Lachspiegel en de Inner Smile Journey? En hilarische
spelvormen: wil je in de Lachbus op weg naar de Lachverjaardag? Ga je het Lachkasteel
veroveren? Word je verleid door de Lachvangers van Hamelen? Of smash je tranen met
tuiten in Lachvolleybal? Doe dan mee aan een lachworkshop 
Kun je daar niet op wachten? Dan alvast deze lachoefening. Dit kan al als tweetal, of met
meer. Ga rustig zitten, eerst alles loslaten, gronden. Ogen dicht, ga zachtjes lachen met
geluid, begin vanuit de keel, rustig aan. Dan langzaam maar zeker steeds harder lachen, en
zak ondertussen met je aandacht en geluid naar de buik. Lach dus uiteindelijk vooral vanuit
de buik. Laat het volume gaandeweg toenemen, en forceer niet. Laat je zeker ook aansteken
door de anderen! Je zult merken dat je door je eventuele eigen ‘weerstand’ (die vooral in je
koppie zit) heen kunt zakken en een diepe lach oproept, die jou kan laten schuddebuiken.
Puur genieten. Doordat je afspreekt dat je dit gaat doen, vindt niemand het gek. (Als je denkt
dat iemand het afkeurt, houd je je vaak al in. Dat kan anders). Lees meer tips hier:
http://wayra.nl/tips-om-meer-te-lachen/
Tot lachens!
Marnix Lamers
10 december 2014 – www.wayra.nl

M

ariadistel...
Mariadistel is een geneeskrachtige plant maar culinair ook in te zetten.

Geneeskrachtig is deze distel ten aanzien van
onze lever.
De hele plant kan gegeten worden.
De bladeren kunnen als ze jong zijn
in salades verwerkt worden en als
ze wat ouder zijn, gekookt als
spinazie.
Denk ook aan diverse
groenteschotels.
De bloemen zijn eetbaar als
artisjokken.
Komend voorjaar ga ik deze
prachtige plant zaaien en alles wat ik
te veel heb neem ik mee naar de
locaties waar ik lezingen geef.
Anneke Bleeker
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Propaganda Gates Foundation / Council of Foreign
Relations tegen de 'anti-vaccinatie' beweging heeft
tegenovergesteld effect
Datum: 27 januari 2014
Door:
Vertaling:
Foto:

Sayer Ji
Frank Bleeker
Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Bron: http://consciouslifenews.com/category/health-wellness/vaccines-health-wellness/
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op
omstandigheden in de Verenigde Staten.

De oorlog tegen de zogenaamde ‘door vaccinaties te voorkomen ziekten’ heeft een nieuw
actieveld: het Internet. Onlangs is ‘The Council of Foreign Relations (CFR)’ de strijd
aangegaan door de publicatie van een interactieve kaart1 waarvan beweerd wordt dat
deze ‘wereldwijd visueel de uitbraak van mazelen, bof, kinkhoest, polio, rode hond en
andere ziekten in kaart brengt, die die gemakkelijk te voorkomen zijn door goedkope en
effectieve vaccins.’ Deze kaart, waarnaar op grote schaal wordt verwezen, genereerde
koppen in de media als:


LA Times: "De tol van de anti-vaccinatie beweging, in één verwoestend grafisch
overzicht"2



Medical Daily: "Kaart toont invloed van Anti-Vaccinatie Beweging op de
volksgezondheid in de VS, Europa"3



The Verge: "Kaart van uitbraken vermijdbare ziekten toont de invloed van de
anti-vaccinatie bewegingen"4

1

http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/index.html#/intro
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-mh-antivaccination-movement20140120,0,5576371.story#axzz2rtULQ6Zl
3
http://www.medicaldaily.com/map-shows-anti-vaccine-movements-impact-public-health-us-europe-267802
2
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Deze CFR kaart is "mogelijk gemaakt door de Bill & Melinda Gates Foundation5" en is
onderdeel van het Global Health Program van de Council on Foreign Relations, dat, zo
stellen zij, "onafhankelijke, evidence-based6 analyses en aanbevelingen biedt, om
beleidsmakers, leiders van bedrijven, journalisten en het grote publiek te helpen bij de
gezondheidsuitdagingen van een geglobaliseerde wereld." Het probleem met deze kaart
is echter, dat deze niet is gebaseerd op peer-reviewed biomedisch bewijs7 zoals men zou
verwachten, maar grotendeels op anekdotisch bewijs, samengesteld uit onbevestigde en
vaak oncontroleerbare nieuwsverhalen.
Zonder ook maar een greintje bewijs vermenen verslaggevers als Michael Hiltzik van de
Los Angeles Times dat de prevalentie van mazelen8 in Europa – met name in GrootBrittannië en de Verenigde Staten – een "artefact is van de anti-vaccinatie beweging, die
het vaccin in verband heeft gebracht met autisme." Echt waar? Waarom wordt geen
melding gemaakt van de vele bewijzen in de gepubliceerde literatuur van het sinds 1995
falen van het mazelenvaccin9 in de Verenigde Staten waar de bevolking grotendeels
open staat voor immunisatie? Hieruit blijkt dat mazelenepidemieën vaak te wijten zijn
aan een falend vaccin10 en niet aan het feit dat men niet vaccineert! Als de CFR kaart
'evidence-based' is, waarom zijn er dan geen verwijzingen naar de oorspronkelijke
literatuur?11
Kijk eens even naar een paar voorbeelden van beslist geen 'evidence-based’ bronnen
voor deze kaart, die gewoon rechtstreeks overgenomen officiële verklaringen zijn van
door de overheid of particuliere medische hoek gesponsorde propaganda:


www.BrownwoodNews.com: "Record aantal gevallen van kinkhoest
gerapporteerd in de staat, drie gevallen gemeld in Brown County"12



www.davisclipper.com: "Volwassenen moeten ook kinkhoestvaccin"13



www.springfieldnewsun.com "Aantal gevallen kinkhoest in Clark County stijgt
nog steeds"14

Schokkend is, dat in de laatste verwijzing naar de referentiekaart van de CFR/Gates
Foundation door de Springfield News Sun, de auteur van het stuk zelf al letterlijk
aangeeft dat het vaccin zelf één van de voor de hand liggende redenen van de
toename van kinkhoest is:
4

http://www.theverge.com/2014/1/21/5329478/vaccine-preventable-disease-outbreaks-show-anti-vaccinemovement-influence
5
http://www.greenmedinfo.com/blog/gates-foundation-funds-surveillance-anti-vaccine-groups
6
op basis van bewijs
7
http://www.greenmedinfo.com/guide/health-guide-vaccine-research
8
http://www.latimes.com/topic/health/diseases-illnesses/measles-HEDAI0000056.topic
9
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-measles
10
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-measles
11
http://www.greenmedinfo.com/blog/2013-measles-outbreak-failing-vaccine-not-failure-vaccinate1
12
http://www.brownwoodnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14057:record-casesof-pertussis-reported-across-the-state-three-reported-in-brown-county-&catid=36:life&Itemid=59
13
http://www.davisclipper.com/view/full_story/21844561/article-Adults-also-need--pertussisvaccine?instance=secondary_stories_left_column
14
http://www.springfieldnewssun.com/news/news/local/clark-pertussis-cases-still-rising/ncDhn/
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Redenen voor de stijging zijn er op meerdere fronten, maar kunnen volgens de studie
deels te wijten zijn aan veranderingen in het kinkhoestvaccin,.
De FDA heeft onderzoek gedaan bij bavianen, een dier dat op kinkhoest vergelijkbaar
reageert als de mens. Twee groepen bavianen werden gevaccineerd met
kinkhoestvaccin met hele cellen en a-cellulair vaccin, dat het gebruik van het hele-cel
vaccin in de jaren ‘90 heeft vervangen vanwege bezorgdheid over bijwerkingen.
“Dieren die het a-cellulaire kinkhoestvaccin kregen toegediend hadden de bacteriën tot
wel zes weken in hun luchtwegen en konden zo de infectie onder niet-gevaccineerde
dieren verspreiden. Dieren die daarentegen het hele-cel vaccin toegediend kregen,
ruimden de bacteriën binnen drie weken op”, aldus een persbericht van Jennifer
Rodriguez, een van de woordvoerders voor de FDA.
Het is duidelijk dat de kaart van de Council of Foreign Relations niet serieus genomen
kan worden en dat het gewoon een uiting van een hogere orde is, van op zijn best
inferieure gezondheidsrapportage en in het slechtste geval van ongefundeerde
propaganda, demagogisch geprojecteerd in de media om ongelukkige consumenten van
wie het vermogen om kritisch te denken en het bevragen van het ‘gezag’ vrijwel nonexistent is.
Door de voorstanders van het niet-vaccineren af
te schilderen als fanatieke irrationele 'antivaxxers' en hen de schuld te geven van vaak niet
door vaccins te voorkomen ziekten – die veel
meer te maken hebben met omgevingsfactoren
zoals de toegang tot schoon water en de meest
elementaire gezonde voeding – sluiten de Council
of Foreign Relations (en de Bill & Melinda Gates
Foundation, die de verantwoordelijkheid delen
bij het creëren van dit verontrustende, zinloze en
niet-geloofwaardige stukje propaganda) zich aan
bij een groeiende wereldwijde beweging, wat
onlangs ook bewezen werd door een aanval van UNICEF15 op onafhankelijke
gezondheidsjournalistiek met betrekking tot vaccins, die is gericht op het elimineren van
keuzevrijheid voor vaccinaties, ondanks het toenemende besef van de echte gevaren en
gebrek aan doeltreffendheid16.
Het resultaat van dit slordige werk echter, is dat het wordt behandeld als een object van
groot belang door een groeiende wereldwijde beweging om de alarmerend snelle
expansie van de vaccinatieschema’s te bevoordelen, en hierdoor een meer natuurlijke,
preventieve aanpak om het voorkomen van ziekten af te wijzen.
Dit artikel verscheen voor het eerst op GreenMedInfo. Daar kunt u terecht voor toegang tot
hun uitgebreide database van artikelen en de meest recente informatie in de natuurlijke
gezondheidszorg.
http://www.activistpost.com/2014/02/cfr-council-on-fake-realities-vaccine.html
15

http://www.greenmedinfo.com/blog/unicef-surveils-defames-health-sites-over-vaccines-greenmedinfomotheringcom
16
http://www.greenmedinfo.com/guide/health-guide-vaccine-research
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P

ompoensoep met brandneteltoppen

Wij maakten voor de GVM in Schoten vier pannen soep. Het is niet aan te geven
hoeveel je van elk ingredient nodig hebt. Wij koken altijd op ons gevoel. Dit geldt
ook voor de onderlinge verhoudingen van de ingredienten
Ingredienten:
 biologische oranje pompoen
 uien
 appels
 brandneteltoppen (8 à 10 toppen voor 4 personen). Eén top bestaat uit de bovenste
4 tot 6 verse, onbeschadigde blaadjes
 verse knoflook
 roomboter
 kurkuma
 zwarte peper
 pittige paprikapoeder
 verse rozemarijn
 Keltisch zeezout
Werkwijze:
Smelt de roomboter in een soeppan. Snijd intussen de uien in middelgrote stukjes en doe
deze in de pan. Doe dit ook met de knoflook. Even roerbakken. Als de
uien glazig worden voeg je het Keltisch zeezout en de gedroogde
kruiden toe.
Was de pompoenen en snijd ze middendoor. Verwijder de
pitten. Snijd ze vervolgens in blokjes. Doe ook de
pompoenblokjes in de pan en voeg zoveel water toe dat
zij net onder staan. Doe nu de rozemarijnblaadjes in de
pan. Alles aan de kook brengen en even laten garen.
Was de brandneteltoppen grondig (bij voorkeur in
water met wat Keltisch zeezout erin). Voeg ze toe aan
de inhoud van de pan en duw ze met een pollepel
helemaal onder. Laat alles nog ongeveer 5 minuten
koken.
Als de pompoenen bijna beetgaar zijn voeg je de appels,
met schil, in vieren verdeeld en zonder klokhuis, in de soep.
Even laten garen.
Dan mix je de soep met een staafmixer tot een egale massa. (Dit
kan ook met een blender).
Eet smakelijk!
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