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ijne kerstdagen gewenst…
Kerst 2014.

Voor mijn gevoel is het net Kerst geweest, maar er is geen ontkomen aan: de
winkels, de straten, alles en iedereen laat zien dat Kerst echt in aantocht is.
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Of je nu in een willekeurige straat loopt, in een winkel, of je het ziekenhuis in loopt om
iemand te bezoeken, de kerstcommercie kom je op elke ‘hoek van de straat’ tegen.
Dit afgelopen jaar is in vogelvlucht voorbij gevlogen, zowel met de Gezond Verstand
Avonden/Middagen als privé en andere zaken waar je mee te maken hebt.
Wie je ook spreekt, overal hoor je dezelfde geluiden dus een uitzondering zijn we ook niet,
maar mijn persoonlijke gevoel is dat er dit jaar extreem veel voorbij is geschoven en dat het
elke dag weer roerig is.
Soms denk ik wel eens: vroeger toen we klein waren zaten er ook 24 uur in een etmaal, maar
toch voelde dat in mijn beleving anders. Ook dat is een door anderen veel bevestigde
gedachte; we houden het maar op de tijd waarin we leven.
Kerst, de tuincentra, de winkels, overal is het volop Kerst, hier nog gillender qua entourage
dan daar, maar een feit is dat de commercie er ook dit jaar weer behoorlijk op in heeft
gespeeld.
Mijn bloemenhart jammert eigenlijk zeer regelmatig bij het zien van mishandelde planten,
de ene soort zilver gespoten, de ander onder de nepsneeuw en weer andere geverfd in de
meest bizarre kleuren.
Amaryllisbollen die in gillende kleuren droog in schappen liggen te wachten op een nieuwe
eigenaar, doe-het-zelfzaken die bomen verkopen naast tuincentra, kortom Kerst is één grote
commerciële attractie en dat begint al snel na de zomer en gek is niet gek genoeg.
Knipperende, soms gekleurde, verlichting, lichtslingers onbehouwen om palen en in hekken
en struiken ‘gesmeten’, maar ook delen van straten in complete harmonie, zo sfeervol.
Hier en daar is het een sprookje en hier en daar denk je… had maar niets gedaan.
Waar is de tijd gebleven dat mijn
moeder en oma een kerstster in
huis hadden staan?
Een plant met grote rode
schutbladeren die voor de
bloemen werden bekeken. De
bloeiwijze zijn de bloempjes in het
hart. Ik bedoel dus de ouderwetse
rode en ook witte kerststerren die
in die jaren maanden stonden.
Als je tegenwoordig zo’n plant
koopt mag je de handen
dichtknijpen als deze fatsoenlijk de
Kerst doorkomt.
Door het opjagen in de kassen, het
laten bloeien op de momenten die
de kweker wil in verband met het
juiste tijdstip van verhandelen, is de
kwaliteit drastisch verminderd.
In mijn jeugdjaren dacht ik vaak weken na de kerst… “Staat dat ‘ding’ nu nog?”
En als in de zomer zo’n plant in de tuin bij mijn oma nog weelderig meedeed was mijn gevoel
dat dit niet paste tussen de planten die in onze tuinen staan, maar ja, je gooide toch geen
mooie gezonde planten weg?
Maar die malle kerststerren waren niet af te beulen leek het wel. Tegenwoordig waaien ze al
om als je ze net in huis hebt, mietjes zijn het geworden.
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En zo wordt alles nu gemanipuleerd om de zaken naar de eigen hand te zetten.
Toch kijk ik eerlijk gezegd elk jaar rond kerst met een verliefde blik naar de kerststerren, dan
zijn ze prachtig, alleen… laat maar staan, ze zijn toch zo weg. Desillusies zoeken we niet op,
dus geen kerstster in huis.
We willen wel eens weten wie deze planten biologisch kweekt. Dan ben ik volgend jaar zeker
van de partij om er eentje aan te schaffen, al moet ik er voor naar ‘Verweggistan’! 
Met of zonder kerstster in huis, gezelligheid hangt tenslotte niet af van deze plant die bij mij
toch vele nostalgische herinneringen oproept.
Wat je zo wel steeds weer ziet is dat we de natuur niet naar onze eigen hand kunnen
beïnvloeden.
Al die kassen met korte- en lange dagbehandelingen, het is de achterdeur uit. De gewassen
gaan netjes, allemaal even groot naar de veiling maar dan?
Voordat dergelijke bloemen en planten bij de consument op de tafel staan hebben zij vaak al
een hele weg afgelegd, ingepakt, uitgepakt, wel of niet goed verzorgd, want op de meest
bizarre plaatsen zie je verkooppunten van bloemen en planten en dan word ik inwendig nog
steeds nijdig.
De ware bloemist komt dan
bovendrijven! Hoe kan iemand
bij een tankstation die nooit met
bloemen en planten gewerkt
heeft deze nu goed verzorgen als
daar niet de focus op ligt?
Hoe kan iemand bij een
supermarkt nu de planten goed
verzorgen als deze op karren in
de verpakking staan te wachten
op een nieuwe eigenaar?
Dit zou allemaal goed gaan als
deze planten, bloemen en
arrangementen binnen een paar
uur na aankomst weer zijn
verdwenen maar de praktijk is
dat dit dagen kan duren en dat is
dan veelal te zien aan de
uitstraling.
Schoenmaker blijf bij je leest! Goede bloemenzaken worden veelal alleen nog maar bezocht
voor rouw- en trouwwerk maar daar alleen kunnen zij niet van leven dus je ziet op alle
fronten branchevervaging.
Waar is de tijd gebleven dat je in een winkelstraat diverse winkels afliep voor diverse
producten?
Kleinschalig en gezellig, de kwaliteit hoog in het vaandel, ambachtelijk werk leveren, dat was
nummer één.
Daarom stond ik in het verleden bij nacht en ontij op om bruidswerk te maken. Dat maakten
we niet een dag van te voren om het vervolgens in de koelcel te bewaren.
Welnee, je zette vroeg de wekker, op de fiets naar de winkel en hup aan de slag, een vers
boeket was het resultaat. O nee, wel eerst even koffie zetten bij aankomst ;-)
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Daarom pakten wij de kerststerren eerst in krantenpapier in voor het winkelpapier er
omheen ging, want krantenpapier isoleerde en zo kon de plant geen kou vatten om
vervolgens weg te kwijnen. Kerststerren zijn geen Nederlandse planten; ga met een dergelijk
gewas nonchalant om in koude dagen en je kunt net zo goed meteen doorlopen richting de
vuilcontainer.
De natuur vraagt om de juiste aanpak!
Elk gewas dient behandeld te worden naar de originele afkomst.
Manipuleren veroorzaakt alleen maar ellende; hebben we het nog eens niet over het
voedsel voor de mens, alleen nog maar over de planten die we als decoratie plaatsen.
Maar we gaan door met het delen van informatie.
Daarom in deze nieuwsbrief weer enkele interessante bijdragen van nieuwe sprekers.
In Alkmaar hebben we een extra avond gepland rond het bizarre onderwerp rond de MH17,
lees hier meer over verderop in deze nieuwsbrief waar tevens de spreker voor die avond het
woord heeft gekregen.
Ondanks alles wat onze aandacht blijft vragen om alert te zijn, elkaar te informeren wil ik
jullie allemaal namens ons beiden fijne kerstdagen wensen.
Voor de jaarwisseling komen we nog eenmaal dit jaar voorbij in de mail en per januari
beginnen we weer vol goede moed aan een nieuw jaar met nieuwe plannen zowel privé als
met de GVA, als met het schrijven van de boeken over eetbare wildengroenten en kruiden
en gaan we het buitenkokkerellen vaker belichten maar dan op manieren die voor iedereen
toegankelijk zijn.
Frank is bezig een cursus Nederlands samen te stellen. Het is schrijnend om te zien hoe onze
taal de afgelopen jaren is verloederd en velen na een opleiding nog steeds fouten maken die
men er in vroegere tijden op de lagere school al uit tackelde.
Deze cursus zal hij aanbieden via onze andere tak van de GVA, buiten de lezingen om,
gewoon voor wie de elementaire zaken op een rijtje wil hebben.
We zijn dus van alles van plan en op maandagavond 5 januari begint in Heerhugowaard bij
Linda en Lars Dekker de eerste avond voor wie zin heeft om verder te kletsen met
gelijkgestemden, samen een onderwerp te bespreken, eens in de maand samen te zijn, dit is
gepland op elke eerste maandag van de maand bij de familie Dekker, volgende week in de
nieuwsbrief hier meer over.
Fijne dagen, hartelijke groet,
Frank en Anneke
Bergen, 23 december 2014
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ezing over vlucht MH17…
De MH17…

Wanneer we dit benoemen weet iedereen waar we het over hebben.
Op donderdag 17 juli van dit jaar kwamen wij thuis, na even boodschappen gedaan te
hebben. Normaal dan ruimen we eerst alles op maar Frank liep meteen door naar de
computer.
De reden was dat hij op de radio opgevangen had, terwijl hij de auto parkeerde, dat er een
vliegtuig uit Amsterdam vandaan was neergestort.
Onze zoon Roel was op dat moment onderweg naar Armenië en gedachten waren bij hem.
Onze opluchting was groot, eerst had hij niets tegen mij gezegd, dat het niet het toestel
betrof waar onze zoon in zat.
Even later, je relativeert dan weer het één en ander, bleek dat Roel uit Nederland eerst naar
Parijs was gevlogen dus uiteindelijk zat hij op dat moment in een toestel vanuit Parijs.
Desalniettemin waren wij blij maar het dubbele is dat anderen dat niet waren.
Al snel gingen de verhalen dat velen in Nederland wel iemand kende die te maken heeft
gehad met dit vreselijke incident zoals men dat dan noemt, wat naar mijn idee de boel
afzwakt.
Nee, wij kenden niemand, maar toch…
Een paar weken later bleek de leraar uit Amsterdam die met zijn vriendin was omgekomen
de zoon te zijn van de hoofdonderwijzer die toen onze Roel op de kleuterschool zat, deze
functie uitoefende.
Zijn zoon kenden wij niet maar Meester
Wim wel.
Wij waren blij dat Roel niet in dat toestel
zat, hoe dubbel is dit allemaal?
Ik kan mij nog de opluchting voor de geest
halen toen Frank vertelde waarom hij
eerst snel op internet ging kijken wat er nu
precies gebeurd was.
Het is echt heel dubbel, maar ook dat we
volledig voor de gek worden gehouden,
ook hier is duidelijk weer aan de orde dat
we zand in de ogen gestrooid krijgen en
Wrakstuk cockpit MH17 (Foto: Internet)
niet een beetje maar hele bakken tegelijk!
Waarom zijn niet alle stukken van het vliegtuig naar Nederland gebracht?
Hoe bizar is het dat men cruciale onderdelen laat liggen?
Waarom moet de hele wereld geloven dat Poetin een vreselijk figuur is?
Waarom? Vele waaroms!
Daarom presenteren we in Alkmaar een extra avond op woensdag 21 januari met als spreker
Joost Niemöller die zijn ontdekkingen komt delen met wie het maar horen wil.
Joost heeft ook een boek geschreven over dit onderwerp, wie komen wil, meld je aan want
de zaal is met 150 personen vol.
Hieronder meer over Joost. Ook hij heeft als spreker voor de GVA/GVM zijn bijdrage
geleverd aan deze nieuwsbrief.
Pagina 5 van 24

De waarheid mag gedeeld worden, de waarheid moet zelfs verspreid worden en wij zijn van
mening dat we met ons netwerk daar een redelijk steentje aan kunnen en mogen, ja zelfs
moeten bijdragen.

Wie schoot vlucht MH17 neer, en waarom?
Daarover bestaat geen twijfel in de Nederlandse media, en bij een groot deel van de
bevolking; het waren de separatisten die per ongeluk een raket
afschoten.
Wie zich een beetje in de materie verdiept, ziet al snel dat het
niet zo eenvoudig ligt.
Er bestaan geen bewijzen voor de theorie dat het de
separatisten geweest zouden zijn. Daarentegen zijn er wel
aanwijzingen dat het de Oekraïners geweest zouden zijn. Die
laatste informatie wordt niet via de media verspreid in dit land.
In de politiek is er ook nauwelijks ruimte voor twijfel.
De kwestie kan pas opgelost worden met deugdelijk, objectief
onderzoek. Maar daar is nu juist helemaal geen sprake van. De
Nederlandse regering sloot schimmige deals of met het regime
in Kiev. Desgevraagd doet men er verder het zwijgen over.
Het onderzoek ter plekke is halfbakken uitgevoerd, met name
omdat de Nederlandse regering iedere samenwerking met de
separatisten lange tijd uit de weg ging.
Het onderzoek is nu zo georganiseerd dat er maar één
uitkomst kan komen: De separatisten hebben het gedaan.
Of: Niemand heeft het gedaan. Het is dus geen
waarheidsonderzoek, maar hogere geopolitiek. De
slachtoffers in het toestel, hun nabestaanden, en de
Nederlandse bevolking wordt hieraan opgeofferd. Dat is
onverdraaglijk.
Journalist Joost Niemöller schreef een boek over MH17,
de Doofpotdeal.
Daarin gaat hij niet mee met allerlei vage
complottheorieën, maar weegt hij de bestaande
bronnen.
In zijn lezing gaat hij in op de achtergronden en belicht
hij actuele ontwikkelingen.
Joost Niemöller (1957) was politiek redacteur voor
o.a. De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd.
Momenteel werkt hij als freelancer.
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tamppot rauwe andijvie,
aangevuld met 'wilde' groenten...

Stamppot in december, in de kerstvakantie bijvoorbeeld van rauwe andijvie
aangevuld met fijngesneden blad van de paardenbloem en de kleine pimpernel.
Want... zolang het niet vriest... alle kans dit soort acties uit te voeren.
Maar wie andere gewassen kan scoren zoals jong zevenblad of over een poosje weer het
eerste blad van het speenkruid, op deze wijze geef je je maaltijd een extra energie-boost.
Planten die eetbaar zijn en kunnen groeien zoals zij dat wensen hebben een hoge
energiewaarde.
We plukken niet naast drukke snelwegen, bij kruispunten waar auto's stationair staan te
draaien of bij landerijen waar men de gifspuit hanteert, maar er blijft genoeg over en wie
deze planten graag oogst kan eens overwegen de tuin open te stellen voor wilde groenten
en kruiden.
Alles ragfijn snijden voor je de groente door de gekookte aardappels verwerkt.
Anneke
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ven voorstellen: Ad Baars, locatiehouder van de nieuwe
locatie De Bilt

Hallo beste mensen,
Ja, daar gaan we dan.
Praten dat lukt mij wel, maar nu schrijven…
Ik, Ad, heb 40 jaren een supermarkt gehad, en wel
super zelfstandig.
Dat betekent: niet bij een groot keten aangesloten zijn.
Maar dat betekent dan ook: alles zelf doen.
Inkoop, verkoop, prijsontwikkeling, kwaliteitsbewaking.
Het laatste daar ben ik beslist goed in.
In 1971 ben ik in De Bilt gestart.
De winkel was nog geen 40 vierkante meter.
Ik heb acht broers en drie zussen en zij zijn allemaal
nog in leven. Helaas ik was de middelste en dat
betekende vaak: klappen van boven en een schop
onder mijn kont (grapje). Leuk hè?
Wij dronken allemaal rauwe melk, wat bijna verboden
was. Moeder wist heel goed wat echt goed voor ons
was!
Deze vrouw maakte zelf kaas en boter. Het woord
margarine werd niet gebruikt, noch werd het gekocht.
Thuis hadden wij een boerderij, en daar werd echt gewerkt, ook met veel plezier.
Na de militaire dienst ben ik al vrij snel in De Bilt begonnen.
Ik was de eerste kruidenier die zuivel, brood, vers vlees en groente bij de boer haalde, indien
voorradig
Appels… onbespoten uit Tiel.
De laatste periode kwam Keltisch zeezout in beeld.
Ik verkocht het als een wondermiddel maar zo werkte het ook echt.
Vriendelijke groet,
Ad Baars
N.B.: Ad begint een Gezond Verstand Avond-locatie in De Bilt, in de provincie Utrecht.
Op woensdagavond 28 januari 2015 wordt het spits afgebeten door Mike Donkers, met de
lezing: De relatie tussen voeding en gezondheid (Mens, Gezondheid, Voeding, en Keltisch
zeezout). Aanmelden: yesgezondnieuws@kpnmail.nl of  030-2200437.
Entree: € 10,00. Iedereen is van harte welkom in De Oude Winkel van Mieke en Ad,
Waterweg 110B, 3731 HN DE BILT. Aanvang: 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.
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arrYoga is de nieuwste yoga-trend…
Onlangs ontvingen wij de onderstaande e-mail:

Dag Anneke / Redactie van Verontruste Moeders.nl…
Op NPO Spirit staat een programma waar ik u graag op wil attenderen.
Het betreft een mooie nieuwe reportage over yoga voor baby’s!
De reportage is hier te vinden:
http://www.spirit24.nl/#!player/index/program:48896679/group:37200368/spirit/yogavoor-baby-s
Wat meer info over ’t item:
CarrYoga is de nieuwste yoga-trend.
Je kindje dragen in een draagdoek is een gebruik dat al eeuwenlang in alle delen van de
wereld zorgt voor tevreden baby’s en hun ouders. Hatha Yoga is een oude leer om de balans
te herstellen tussen het lichaam en de geest. Twee eeuwenoude tradities die de basis vormen
voor een nieuwe trend die de wereld verovert: CarrYoga!
Bekijk nu dit schattige filmpje dat gemaakt is bij BeYogafull.
Wellicht is (een link naar) deze uitzending een mooie aanvulling voor moeders.blogo.nl? Of
kunt u er wat aandacht aan besteden via social media?
Onze uitzendingen/playlists zijn ook met een embed-code op te nemen op een website.
De code van bovenstaand item is:
<iframe
src="http://www.spirit24.nl/player/frame/?episode=urn:vpro:media:program:48896679&ty
pe=urn&width=560&height=320&still=&autostart=off&volume=5&startTime=00:00:00"
style="border: none; overflow: hidden;" frameborder="0" height="320"
width="560"></iframe>
De link blijft gewoon werken en ‘verloopt’ niet na bepaalde tijd.
Mochten jullie wat aandacht aan de reportage kunnen besteden op jullie site of via social
media, heel graag!
Mochten er vragen zijn dan hoor ik graag,
Met vriendelijke groet,
Jonathan Meijvogel
Redacteur
NPO Spirit
T 035 671 9579
W www.npospirit.nl / E jonathan.meijvogel@kro-ncrv.nl
’s Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum
Postbus 200, 1200 AE Hilversum
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De uitnodiging om de link of de embed-code te delen geldt voor iedereen!
Voel je dus vrij om, als deze reportage je aanspreekt, deze in jouw kringen verder te
verspreiden.

T

en volle leven is gehoorzamen aan Moeder Natuur

Zaterdag 31 januari 2015 wordt in Driebergen een uniek Weston A. Price
congres georganiseerd, met tal van bekende sprekers. Voor wie niet (goed) weet
wie Weston Price was, staan hieronder tien vragen en antwoorden geformuleerd om hem
(beter) te leren kennen.
Hij had revolutionaire ideeën over onze voeding die nu nog steeds actueel zijn!

Eeuwenoude wijsheid:

Ten volle leven
is gehoorzamen aan Moeder Natuur
-Weston Price,
Tandarts, wetenschapper, kaakchirurg en onderzoeker

De 10 meest gestelde vragen over Weston Price:
1. Wie was Weston Price?
Weston Price was een Canadese tandarts en kaakchirurg die in de jaren 30 van de vorige
eeuw 14 natuurvolkeren wereldwijd onderzocht en tot de conclusie kwam dat bewerkt
westers gemaksvoedsel fysieke degeneratie (verval dat per generatie erger wordt) in de
hand werkt.
2. Wat waren de belangrijkste bevindingen van Weston Price?
Het voedsel van alle 14 natuurvolkeren was zeer rijk aan vetoplosbare vitamines (A, D, E en
K) en aan mineralen. Dit geeft een heel andere kijk op de negatieve reputatie die verzadigd
vet en zout vandaag de dag hebben.
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3. Welke voedingsmiddelen bevatten deze cruciale voedingsstoffen?
Vooral dierlijke voedingsmiddelen. Er was onder deze natuurvolkeren geen vegetariër te
bekennen.
4. Trof Weston Price ook speciale ‘superfoods’ (zeer voedzame en rijke voeding) aan?
Ja. Deze waren volgens hem: rauwe melk, orgaanvlees en vis. Hij had ook eieren kunnen
toevoegen aan het lijstje.
5. Is zijn boek Voeding en fysieke degeneratie, dat in 1939 verscheen, niet allang
achterhaald?
Nee. Weston Price voorspelde een gezondheidscrisis van ongekende omvang als we de
lessen van deze natuurvolkeren niet zouden opvolgen. Vandaag de dag leven we in deze
crisis en is zijn boek misschien nog wel actueler dan toen het uitkwam!
6. Zijn er in de tussentijd geen betere voedingsstudies uitgekomen?
Nee. Het boek van Weston Price blijft onovertroffen. Objectieve, moderne
wetenschappelijke studies bevestigen alleen maar wat Price constateerde.
7. Waarom was het onderzoek van Weston Price zo uniek?
Price bestudeerde de levende afstammelingen van onze voorouders: de jager-verzamelaars,
nomadische stammen, landbouwers en veehouders van weleer. Deze mensen
vertegenwoordigden eeuwenlange, overgeleverde kennis en wijsheid, zonder enige vorm
van wetenschap.
Price onderzocht gezondheid, in plaats van ziekte, en financierde zijn eigen onderzoek en
was dus onafhankelijk van geldschieters.
8. Is dit niet gewoon een variant op het Paleo-dieet?
Nee. Het paleolitische voedingspatroon gaat uit van de consumptie van mager spiervlees en
wijst granen en zuivel af. Weston Price constateerde dat onze voeding zo volledig en
volwaardig mogelijk moet zijn, ongeacht of deze voeding nu uit de paleolithische of
neolithische traditie afkomstig is.
9. Dierlijke voeding is toch niet duurzaam en kan toch onmogelijk de wereldbevolking
voeden?
Integendeel. Dierlijke mest is zeer vruchtbaar voor de aarde, terwijl de monoculturen waar
de akkerbouw zich van bedient de bodem structureel uitputten en woestijnvorming in de
hand werken. Wat de aarde nodig heeft is lokale en kleinschalige veehouderij op basis van
weides met gras, klaver en kruiden.
10. Waarom zou ik het Weston Price Congres willen bezoeken?
Om feiten van fictie te leren onderscheiden over voeding, op basis van eeuwenoude
wijsheden en niet op basis van moderne voedseltrends.

Bezoek dit unieke Weston A. Price congres!
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http://congres.westonprice.nl/

Programma Weston Price Congres
9.00 – 10.00 uur

10.00 – 12.30 uur

12.30 – 14.00 uur

14.00 – 15.40 uur
15.40 – 16.10 uur

16.10 – 18.10 uur

18.10 – 18.20 uur

E

Ontvangst bezoekers
Koffie / thee / water & lekkernijen
Bezoeken van stands met food en non-food producten
Openingswoord
Spreker 1
Spreker 2 (I)
Weston Price lunch
De lunch is bereid door de chef-kok van Antropia in lijn met het
Weston Price gedachtegoed. De gerechten worden bereid met
ingrediënten die afkomstig zijn van de aanwezige standhouders.
Bezoeken van stands met food en non-food producten
Spreker 2 (II)
Pauze
Koffie / thee / water & lekkernijen
Bezoeken van stands met food en non-food producten
Spreker 3
Spreker 4
Gelegenheid tot vraag en antwoord met alle sprekers op het podium
Afsluiting

ven voorstellen: Ineke van den Broek (1957) –
spreekster voor de GVA
Tja, hoe stel je jezelf even kort voor?

Toch maar beginnen met een saai rijtje:
De beroepen waarin ik werkzaam ben (geweest) en waarvoor ik de opleidingen heb gevolgd:
Kleuterjuf, maatschappelijk werker, hypnotherapeut, geo-bioloog.
De ommekeer van betaald werk naar ziek thuis en weer aan het werk:
Toen ik eind jaren 90 ziek geworden ben (burn-out), bleek de oorzaak daarvan voor een
groot deel te liggen in de invloed van elektrosmog. In dit geval hoofdzakelijk veroorzaakt
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door de radar van de Luchtmacht die op Nieuw Millingen het
Europese luchtruim scant op “vijandelijke vliegtuigen”.
Nadat mijn huis met succes was ontstoord, door de Belgische
geo-bioloog Roger Leunens (leerling van de befaamde Walter
Kunnen) en ik direct genezen was van een paar lichamelijke
klachten, wilde ik er meer van weten. Ik heb toen anderhalf
jaar privéles gehad van genoemde geo-bioloog: Roger
Leunens.
Binnen een meester/gezel-principe heb ik in die tijd
theorieles gehad, maar vooral veel geleerd van de vele
Belgische en Nederlandse huizen die we samen hebben
ontstoord. Van de krachtplekken die we bezochten: Kerken,
kathedralen, heilige bronnen enz. En van de lezingen,
wichelworkshops en cursussen die ik voor Roger in Nederland
organiseerde (waar ik dan zijn chauffeur was en cateraar, maar
óók de lessen meepikte en dankzij de herhaling mijn kennis grondig eigen heb kunnen
maken).
Inmiddels ontstoor ik al zo'n 17 jaar zelfstandig woningen, stallen en bedrijfspanden.
De juf in mij bleek in die periode (na 20 jaar) nog steeds aanwezig: Ik ben zelf
wichelworkshops gaan geven. En cursussen:
 1-daagse cursussen pendelen
 1-daagse cursussen leren meten met de Lecher Antenne
 3-daagse cursussen geo-biologie
 3-daagse cursussen biosaneren (= huizen ontstoren)
En lezingen:
 over de invloed van geopathische belasting (door aardstralen, ondergrondse
wateraders, zendmasten en zelf gegenereerde elektrosmog)
 over de helende kracht van water
 over culturele aspecten welke samenhangen met de aanwezigheid van de
aardstraalnetwerken (hunebedden, grafheuvels, Romaanse kerken en – kathedralen,
piramides, labyrinten enz.)
Dit alles om mijn kennis te delen en mensen bewust te maken van de onzichtbare invloeden
van natuur en techniek op hun bestaan. Vaak ziekmakende invloeden, helaas. Kennis die ik
ook graag deel via de GVA!
Verdere informatie over mij kun je vinden op www.geobiodynamica.org en
www.djemdebesesaka.nl (Ja, ik versta de kunst om van mijn passie mijn werk te maken.)
Ik woon in Garderen (Veluwe) en word graag uitgenodigd door heel Nederland en op de
GVA-locatie in België! Voor lezingen en workshops zoals hier boven genoemd.
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S

piegelbeeld…

Spiegelbeeld; nee, we denken niet aan het bewuste liedje
van Willeke Alberti, maar aan het mooi uitgevoerde
maandblad.
Spiegelbeeld belandt bij velen maandelijks in de brievenbus als hij of
zij een abonnement heeft maar daarnaast is het blad overal in
boekhandels en op andere verkooppunten te bemachtigen.
Spiegelbeeld en de Gezond Verstand Avonden spiegelen zich aardig
aan elkaar want diverse schrijvers spreken ook binnen ons concept.
Zelf mag ik maandelijks een natuurlijk recept inleveren, wat ik met
plezier verzorg, want
via verschillende
wegen laten we de
wilde groenten en
kruiden steeds bekender worden en
weer normaal om te oogsten en in de
keuken te verwerken.
Deze rubriek heet: Gezond recept. Deze
maand staat de vogelmuur centraal.
Zolang het nog niet vriest, kun je nog
volop wilde groenten en kruiden
oogsten.
Sinds kort is mijn vriendin, collega en
locatiehoudster Rineke van den Berg ook
vaste medewerker. Zo heet dat dan als je
maandelijks je bijdrage levert, we zijn met
plezier vaste medewerkers, toch Rineke? ;-)
Rineke is locatiehoudster van de GVA-locatie Oud
Beijerland en spreekster. Haar bijdrage in Spiegelbeeld past ook weer helemaal in mijn
straatje, namelijk: natuurlijke producten maken.
We kunnen werkelijk helemaal
zelfvoorzienend zijn, een kwestie van
weten, delen en uitvoeren.
Haar Column De Kleine Alchemist… is
vanaf nu de maandelijkse bijdrage van
Rineke, met in het nieuwste nummer de
hoestsiroop, gemaakt met 100%
natuurlijke ingrediënten.
Maar Door Frankema laat ook
regelmatig van zich horen in
Spiegelbeeld, Door is spreekster en
schrijfster van het boek Vaccin Vrij!
Deze maand staat er een interview met
Nelleke Bakker in Spiegelbeeld,
geschreven door ‘onze’ eigen Door, ook
collega en vriendin, we zijn inderdaad
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met velen om de informatie te
verspreiden. Nelleke heeft bij het RIVM
gewerkt op de vaccinatieafdeling en
legt uit waarom zij dit bedrijf de rug
heeft toegekeerd.
Haar verwelkomen we, samen met
Marieke van Engelen als locatiehouders
van Bilthoven; zij starten in het
voorjaar. In gedachten zag ik al de
medewerkers van het RIVM bij Nelleke
komen luisteren naar een lezing en af
en toe heb ik nu eenmaal zo’n
ondeugend ‘duiveltje’ op mijn ene
schouder die mij dan zaken influistert en in
dit geval waren dat de gedachten om dan nog eenmaal zelf de lezing over vaccinaties te
geven ;-)
Maar dat zullen we Nelleke niet aandoen, we zijn blij dat zij mee gaat draaien binnen ons
circuit en geen grapje is dat het interview geschreven door Door Frankema gelezen mag
worden, dus als je geen Spiegelbeeld hebt dan kun je er eentje kopen bij de boekhandel,
andere winkels waar dit tijdschrift past, in Bergen is dat bijvoorbeeld bij de natuurwinkel
Organic Food For You. Maar ook bij de grote boekhandel in het centrum, dus overal in het
land kan een ieder dit informerende blad bemachtigen.
Ditmaal ook een artikel over magnesium, eentje over vitamine B 12 tekort, osteopathie,
maar ook een column van Bram Zaalberg over bloesemremedies.
Ik heb geen aandelen bij Albert de Louw van het blad Spiegelbeeld maar wij zijn wel blij met
het feit dat de Gezond Verstand Avonden meevaren via hen want de locatiehouders die de
oudere bladen weer helpen verspreiden staan met hun agenda maandelijks in het blad,
allemaal bij elkaar.
Mijn eigen bijdrage heeft ook andere contacten opgeleverd en omgekeerd weet ik dat we
via de locaties Spiegelbeeld weer ondersteunen want wie regelmatig een blad in handen
heeft overweegt sneller een abonnement te nemen.
Wij spiegelen ons graag aan elkaar en Albert en Joke wil ik hartelijk danken, zo ook de
andere medewerkers waar wij mee te maken hebben.
Samen zaaien we verder, maar graag wilde ik even de aandacht vestigen op het nieuwe
januarinummer wat net uit is gekomen want een interview met een ex-RIVM medewerkster
mag wat mij betreft overal op tafel liggen, des te sneller verspreidt zich de juiste informatie.
Anneke

Quote:
Om grote dingen te bereiken moeten we niet alleen handelen
Maar ook dromen;
Niet alleen plannen,
Maar ook geloven
Anatole France
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J

in shin Jyutsu: Oude wijsheid in praktijk
Jin Shin Jyutsu... vele mensen vragen nog steeds of ik aan een

vechtsport doe als ik de naam van deze prachtige levenskunst noem.
Ja, ik kan er niets van zeggen, het was ook mijn reactie toen ik zo'n 15 jaar
geleden voor het eerst iemand over Jin Shin Jyutsu hoorde praten.
Maar toen ik eenmaal zelf de weldadige werking van deze "kunst" had
ondervonden was ik om, en ging het waarderen. Dat ik daarna ook nog mijn
eigen getuigenis werd van deze Japanse levenskunst is een cadeautje.
Ik veranderde van iemand die nog geen 100 meter kon lopen of 5 minuutjes
staan, naar een wandelaarster die haar hand niet meer omdraait voor een fikse
wandeling over het vlakke land, maar ook in het buitenland als een soort
klipgeit over bergen en door dalen gaat.
Om ook jou de werking te laten beleven ga ik elke maand een tipje van de Jin
Shin Jyutsu sluier oplichten en ik begin bij de vingers.
Niet om het een of ander maar gewoon omdat we allemaal wel eens een momentje hebben
dat onze handen niets doen. Bijvoorbeeld in de trein of bus of als je een gesprek met iemand
voert of een boek leest, ach momenten genoeg, verzin ze maar…
De middelvinger vind ik een leuke om mee te starten. In onze maatschappij heerst veel
frustratie en onbegrip en dan wordt al snel de middelvinger ingezet. Nou ja eigenlijk moet ik
zeggen opgestoken en dat is nu zo jammer.
Wat zou de wereld er anders uit kunnen zien wanneer we onze middelvinger vast zouden
houden in plaats van in de lucht steken.
Het motiveert als we weten dat boosheid, woede, frustraties en irritaties rustig verdwijnen
uit ons systeem wanneer we onze middelvinger vasthouden en rustig uitademen.
Gewoon met je ene hand de middelvinger van de andere hand
omsluiten, zonder knijpen duwen of trekken alleen vasthouden en
uitademen, dat is echt voldoende. Pak de rechter of de linker, het maakt
niet uit, één is genoeg. Ik weet dat het werkt.
De middelvinger doet trouwens nog veel meer voor ons. Stel je voor: je
bent nooit boos. Dan zou je deze vinger zomaar kunnen negeren.
Ik zeg: niet doen! Jin shin Jyutsu of "het stromen" zoals
ik het toepassen noem, harmoniseert en brengt "veel"
en "nooit" in balans.
De middelvinger helpt ook onze lever en galblaas, het
bloed, de ogen, het beter kunnen zien, bij vermoeidheid en nog veel meer.
Niet geschoten is altijd mis, dus ik zeg... doen! Houd vast die middelvinger.
Kort, lang maakt niet uit. Het werkt.
Marja Frederiks, Ontspanningscoach
Wil je meer weten over Jin shin Jyutsu?
Kijk op: www.marjafrederiks.nl bij cursussen.
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I

n de herhaling, maar nu als tip voor de feestdagen...
Wegens succes, het recept is al zo vaak op verzoek per mail gezonden,
daarom afgelopen week weer op Facebook gezet en dan nu ook maar weer even in de
nieuwsbrief:

Appelcake in ronde glazen ovenschaal:
125 gram speltmeel
125 gram roomboter op kamertemperatuur
3 á 4 eieren
4 eetlepels kokosbloesemsuiker
1 tot anderhalve theelepel kaneel
4 tot 6 appels
Verwarm de oven alvast voor op 180 graden Vet de ovenschaal in met roomboter.
De appels in kleine stukjes snijden. Meng ze goed door het beslag dat bestaat uit alle
hierboven genoemde ingrediënten.
De schaal plusminus een uur in de oven laten staan.
Wanneer je met een vork of breinaald in de cake prikt en deze blijft schoon is de cake gaar.
Elke andere vorm ovenschaal kan natuurlijk ook gebruikt worden.
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H

et zal niet lang meer duren...
Deze foto maakte ik een keer op 8 januari, dus het zal niet lang meer duren

en dan kunnen we weer de blaadjes van het speenkruid oogsten...
Deze blaadjes schenken ons o.a. vitamine C en daarom zijn zij zo waardevol om extra aan
een maaltijd toe te voegen.
De bladeren kunnen we gebruiken tot de bloei van dit gewas, als het gaat bloeien, en dat is
dan niet meteen bij één bloempje, maar wanneer er veel bloemen verschijnen gaat de plant
in de overlevingsmodus, dan is hij giftig en dat is niets anders dan een waarschuwing naar
mens en dier... blijf van mij af!
De knopjes kunnen wel ingelegd worden als kappertjes, maar alleen wanneer je de gele
bloemblaadjes nog niet ziet verschijnen.
Eet smakelijk straks in januari .
Anneke

Pagina 18 van 24

Argumenten voor ontoerekeningsvatbaarheid van
de maatschappij: de echte oorzaak achter de
wereldwijde massale vergiftiging en de ondergang
van de moderne beschaving
Datum: 30 juli 2013
Door:
Vertaling:
Foto:

Mike Adams, the Health Ranger
Frank Bleeker
Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Bron: http://www.naturalnews.com/041415_insanity_mass_poisoning_civilization.html
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.

Er zijn meer dan vijfduizend soorten zoogdieren op aarde, maar slechts een ervan is
krankzinnig. Ook blijkt er slechts één zoogdiersoort te zijn, die opzettelijk zichzelf en zijn
kinderen vergiftigt door het injecteren van toxische, zenuwbeschadigende stoffen in de
meeste leden van deze soort. Deze soort is natuurlijk de homo sapiens.
Als je tegenwoordig om je heen kijkt op deze planeet, zie je tienduizenden soorten
zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten. Vijf dingen die zij allemaal gemeen
hebben zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Niet één ervan eet voorbewerkt voedsel. Aangeboren eten zij rauw,
onbewerkt, ongekookt voedsel direct uit de natuur.
Geen enkele soort gebruikt medicijnen op doktersrecept.
Geen enkele soort injecteert zijn nageslacht met giftige vaccins, doorspekt met
verborgen chemicaliën.
Geen enkele soort praktiseert gemechaniseerde chemische agricultuur /
monoculturen
Geen enkele soort leeft in kunstmatige waanwerelden van televisie en
internet

Toch verricht de mens, de meest krankzinnige soort op de planeet, routinematig alle vijf
deze zaken, door het vergiftigen van hun eigen lichaam en geest en die van hun kinderen
met zware metalen, pesticiden, kwik, vaccin adjuvantia, bewustzijnsveranderende
medicijnen, chemische oplosmiddelen, GGO's en programmeren zij hun geest met
waanvoorstellingen.
En daarom het is niet echt een verrassing om te zien waar dit ons brengt. Vandaag wordt
onze samenleving gedomineerd door beelden van machtsbeluste perverselingen (zoals
Anthony Weiner) die zich verkiesbaar heeft gesteld voor burgemeester, pathologische
leugenaars in het Witte Huis, duivelse, onevenwichtige artiesten als Lady Gaga, een van
de headliners van de muziekscene, hersendode autocue lezers die ons het avondnieuws
brengen en MSNBC presentatoren die kindermoord prediken (het doden van baby's)
door het 'post-geboorte abortus' te noemen.
Wat is de grondoorzaak van al deze waanzin? Het is VERGIF. Fysisch, chemisch,
biologisch GIF.
Pagina 19 van 24

Mensen vergiftigen zichzelf dood
Denk eens na over deze schokkende waarheden van de moderne maatschappij:
 Ons voedsel wordt opzettelijk doorspekt met chemische vergiften om het mooi
rood te laten zijn (vlees - natriumnitriet), of meer intens te laten smaken smaak
(MSG - E621), of waardoor het langer op de plank kan liggen (chemische
conserveringsmiddelen).
 Onze geneesmiddelen hangen aan elkaar van fluor moleculen om ze zeer reactief
met hersencellen1 (SSRI's) te maken.
 De vaccins worden geformuleerd met sporenniveaus van hersenbeschadigende
methylkwik en chemische adjuvantia die een 'ontstekingsreactie' in het
immuunsysteem veroorzaken, die toevallig ook autisme, epileptische aanvallen
en hersenschade veroorzaken.
 Onze gazons worden bespoten met synthetische gifstoffen die de ziekte van
Alzheimer en depressies veroorzaken.
 Onze drinkwatervoorziening wordt gebruikt als een giftige afvalstortplaats om
chemicaliën als fluoridenverbindingen te lozen, die anders als giftig afval zouden
moeten worden behandeld.
 Voedsel die voor menselijke consumptie bestemd is, wordt opzettelijk ontdaan
van de meeste mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om het maximum aan
ziekten te bevorderen, terwijl veevoer wordt verrijkt met mineralen, vitaminen
en voedingsstoffen om maximale gezondheid te bevorderen. (Als je er geen idee
van had dat je voedsel is ontdaan van voedingsstoffen, vraag jezelf dan eens af
waarom je suiker en brood wit zijn, terwijl de planten waarvan zij afkomstig zijn
groen en bruin zijn ...)
 De media leren het publiek dat goede voeding nutteloos is, maar dat
voorgeschreven medicijnen 'essentiële voedingsstoffen' zijn, noodzakelijk voor
een gezond leven.
 Er zit lood in cosmetica, cadmium in rijst, arseen in zeewier, kwik in vaccins en
aluminium in bijna alles. Het menselijk ras wordt ernstig vergiftigd met zware
metalen.

Deze toxinen veroorzaken hersenschade
Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen, fluoride vergiftiging, pesticiden
vergiftiging, vaccin vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is biochemische
hersenbeschadiging.
We leven in een maatschappij2 waarin 90% of meer van de bevolking letterlijk lijdt aan
een onherstelbare hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal
waar je kijkt in het wilde weg om zich heen slaat. Dit is ook de reden waarom mensen
dezelfde giftige stoffen blijven kopen die hen al hebben vergiftigd, waarna zij hun heil
zoeken bij medicijnen om de symptomen van die vergiftiging3 te maskeren, waardoor zij
zich nog verder met medicijnen vergiftigen.
Het is de reden waarom de nummer één behandeling voor kanker een chemische
cocktail ('chemotherapie') is, die ervoor zorgt dat zich, als top bijwerking, meer kanker
1

http://www.naturalnews.com/brain.html
http://www.naturalnews.com/society.html
3
http://www.naturalnews.com/poisoning.html
2
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ontwikkelt. En het is de belangrijkste reden waarom een snel groeiend deel van de
bevolking nu totaal niet in staat is om te lezen, om woorden te analyseren, in coherente
zinnen te spreken of zelfs deel te nemen aan iets dat lijkt op een rationele discussie.
De gevolgen van deze epidemie van hersenbeschadiging zijn verbijsterend. Om te
beginnen is het gehele systeem van rechtvaardigheid en democratie waarop onze
republiek is gebaseerd, afhankelijk van gezonde mensen. Het heilige concept van een
'jury van jouw gelijken' hangt ervan af of je collega's gezond zijn. Het idee van de
verkiezingen voor een openbare functie vereist ook gezonde kiezers om gezonde
resultaten te bereiken, en het 'vrije markt'-systeem van het kapitalisme en de keuze van
de consument gaat ervan uit dat consumenten rationele beslissingen nemen die deze
markt voortstuwen.
Maar dat is niet zo! De hersenen van consumenten worden beschadigd, vervolgens
worden zij gehersenspoeld, dom gemaakt en dom gehouden en gemanipuleerd. Kiezers
worden misleid en opzettelijk in verwarring gebracht. Jury's worden gemanipuleerd en
verkeerd geïnformeerd.
In alle sectoren van de samenleving waar een groep gezonde mensen werd
verondersteld evenwicht en rede te herstellen, zitten nu krankzinnige lieden die de
samenleving nog verder de afgrond in jagen.

Wij leven in een tijdperk van metaalvergiftiging, chemische vergiftiging en
informatievergiftiging
Nooit eerder in de geschiedenis van de aarde is de toxische belasting van de mens zo
groot geweest (en tragisch). Nooit eerder was de kloof tussen het gezonde en het
krankzinnige zo breed (en dus gevaarlijk) geworden. We leven in een tijdperk waarin
rationaliteit vreemd is aan de massa. Een heel eenvoudig voorbeeld: het maakt de
kiezers helemaal niets uit dat Obama vrijwel alle beloftes die hij tijdens zijn
verkiezingscampagne deed, met inbegrip van etikettering van GGO's, het sluiten van
Guantanamo Bay, het verminderen van het federale begrotingstekort, de bescherming
van klokkenluiders, de verbetering van de transparantie binnen de overheid, het bieden
van betaalbare openbare gezondheidszorg en de bescherming van de Grondwet, heeft
geschonden.
Hij heeft elk van deze beloften op grove wijze overtreden, maar zijn aanhangers blijven
op de een of andere manier in hem geloven. Zo'n geloof is volkomen irrationeel. Het is in
feite krankzinnig.
Maar het is niet krankzinniger dan het geloof van degenen die blindelings achter de
regering Bush, of de regering Clinton aanliepen, of enige eerdere regering. Wat blinde
supporters allemaal gemeen hebben is dat hun hersenen beschadigd zijn en zij daarom
niet in staat zijn om rationeel te denken.
De situatie is zo pervers geworden dat iedereen die ook maar een spoor van rationaliteit
vertoont, direct en openlijk veracht wordt. Bijvoorbeeld: zij die de dreigende
economische ineenstorting zien (zoals Paul Craig Roberts en Gerald Celente), worden op
grote schaal belachelijk gemaakt omdat zij de economie en financiën begrijpen. Degenen
die de snelle opbouw van de maatschappij tot politiestaat zien die momenteel
plaatsvindt (zoals Alex Jones), worden gebrandmerkt als complotdenkers.
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Degenen die de gevaren van GGO's of de criminaliteit van de farmaceutische industrie
(zoals ikzelf) aan de kaak stellen worden gebrandmerkt als 'anti wetenschap' omdat we
ons niet laten bedriegen door de kwakzalvende wetenschappelijke dogma's van de
biotech industrie die voor de hoofdprijs (megawinsten) gaat.
Alleen hersenbeschadigde mensen worden nu als 'normaal' beschouwd, want dat is wat
publiekelijk wordt geaccepteerd. Als een persoonlijk voorbeeld hiervan: ik heb een
jonger, ver familielid, dat op de lagere school een wiskundig genie was. Hij kon twee 3cijferige getallen uit zijn hoofd, in enkele seconden vermenigvuldigen en was hard op
weg een wiskundig genie te worden. Maar toen hij op de middelbare school zat, ontdekte
hij dat slim zijn impopulair maakte. Dus hield hij zich van de domme en begon dom te
handelen om 'erbij te horen'. Hij werd erg populair binnen de 'incrowd' en
verwaarloosde zijn wiskundige talenten.
Tot op de dag van vandaag heeft hij nooit zijn genius laten herrijzen, maar hij valt voor
de gemeenschappelijke waan van de hedendaagse jongeren, die allemaal geloven dat er
'banen op hen wachten' als ze van school af komen. De waarheid is dat deze jongen de
brui gaf aan zijn enige echte voordeel en nu geconfronteerd wordt met een leven van
middelmatigheid en conformiteit.
Dit is het probleem: Als de incidentie van hersenbeschadiging in de gehele samenleving
zo wijdverbreid is dat je door het vertonen van intelligent gedrag wordt gemeden als
een paria, de maatschappij zich al in de laatste fase van ineenstorten bevindt. Je staat te
kijken naar hoe het zich ontvouwt.

Waarom de Amerikanen uit de jaren 50 onze beste generatie vormden
Volwassenen die in de jaren '50 de maatschappij droegen, zijn in de jaren '20 en '30
opgegroeid met echt voedsel. Deze voedingsmiddelen bestonden voor een groot deel uit
vers voedsel, vaak uit eigen tuin. GGO's bestonden niet. Toxische vaccins waren
nauwelijks in beeld. Chemische additieven voor levensmiddelen werden zelden gebruikt
en farmaceutische producten werden beschouwd als geneesmiddelen die uitsluitend
werden gebruikt door zieke mensen, niet door de gehele bevolking.
Als gevolg daarvan streefden de meeste mensen die in de jaren '50 leefden er naar,
gezond en intelligent te zijn. Velen waren, volgens de huidige normen, ronduit geniaal. In
de lagere school wiskunde die werd onderwezen in de jaren '50 waren onderwerpen
opgenomen die vandaag de dag onderdeel zijn van college cursussen: algebra en
elementaire geometrie bijvoorbeeld. Tienjarige kinderen in de jaren '50 konden
klassieke Amerikaanse romans lezen. Kinderen van vandaag kunnen nauwelijks
stripboeken lezen.
Ingenieurs en wetenschappers van de jaren '50 waren briljant, gezond en hip. Met niets
meer dan een simpele, mechanische rekenliniaal, konden ze hoogstaande wiskundige
berekeningen uitvoeren die de huidige hoogleraren van ontzag ineen zouden doen
schrompelen. Maar de wetenschappers van vandaag zijn vaak net corporate hacks die
frauduleuze wetenschap de wereld in spuwen met betrekking tot gepatenteerde
medicijnen of GGO-zaden.
In de late jaren '40 en in de jaren '50, zwengelde 'Big Food' haar fabrieken aan, en joeg
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bewerkt, van voedingsstoffen ontdaan voedsel de wereld in, in een tempo zoals in de
geschiedenis van de menselijke beschaving nog nooit eerder is gezien. De kinderen van
de jaren '60 werd dus grootgebracht met 'imitatie' voedingsmiddelen - dingen die er
voedzaam uit zagen en smaakten, maar de echte voeding misten. Tegen de jaren '70,
aten ze allemaal wit brood en werden ze volgespoten met vaccins, geformuleerd met
verborgen kankervirussen zoals SV40.
Toen de jaren '80 hun intrede deden, werden Amerikanen die opgegroeid waren met
surrogaatlevensmiddelen zielig en lui, en in de jaren '90 leden zij aan waanvoorstellingen en vielen voor de dot-com boom, die al snel een mislukking werd. In de
vroege jaren 2000 had Amerika volledig de 'hersenbeschadiging'-modus bereikt, die
alleen maar werd versterkt door de komst van George W. Bush, 's-lands eerste ware
president met een hersenbeschadiging, die moeite had zijn zinnen of gedachten af te
maken, wat blijkbaar de reden is waarom hij zo populair was bij kiezers die dezelfde
cognitieve handicap deelden.
De kinderen die in het begin van de jaren '90 werden grootgebracht met medicijnen op
doktersrecept en junkfood zijn nu de jonge kiezers in de samenleving. Ze zijn Obamaaanhangers en ze zijn zwaar beschadigd door metalen, pesticiden, vaccins, GGO's en
synthetische chemicaliën. Deze generatie is volstrekt onbekwaam om zelfs maar de
basisbegrippen van de wiskunde, geschiedenis, wetenschap of zelfs taal te leren of
begrijpen. Functioneel analfabeet en cognitief vernietigd, zijn zij de nieuwe 'zero-class
werknemers', waarop de economie van Obama is gebaseerd. Ze hebben geen
vaardigheden, geen drijfveren en in wezen hebben zij geen andere waarde voor de
samenleving dan het verrichten van eenvoudige handenarbeid vaardigheden die
binnenkort zullen worden vervangen door humanoïde robots.
Maar hier in Amerika hebben ze nog steeds een stem. En dat is precies de reden waarom
politieke campagnes zullen blijven toegeven aan hun onwetendheid, alle rationaliteit
tartend in de zoektocht naar de gevolmachtigde populaire steun van de grote massa die
geen benul heeft van wat er gaande is.
Rush Limbaugh noemt deze mensen "low-information" kiezers (kiezers die over weinig
of geen informatie beschikken). Maar hij heeft slechts voor de helft gelijk in. Ze hebben
niet alleen weinig informatie, ze zijn klinisch hersenbeschadigd. Je kunt alle informatie
die je wilt over ze heen gooien, maar bij niemand blijft het hangen. De hersenen
beschikken niet meer over de neurologie om zinvolle informatie op te slaan, te
verwerken en terug te halen.
In feite zijn ze niet meer functionerende leden van een beschaafde samenleving.

Je bent omringd door een hersenbeschadigde massa
Deze mensen zijn overal om je heen, ze werken bij de gemeente waar je woont, ze
nemen de bestelling op in het restaurant, ze schuiven papierwerk bij het lokale
verzekeringskantoor, ze storten beton voor je volgende huis, ze stellen zelfs de diagnose
bij de lokale gezondheidskliniek. Zij vormen de maatschappij die je om je heen ziet en zij
zijn de reden dat de maatschappij afbrokkelt.
Ze zijn het slachtoffer, natuurlijk... slachtoffers van het dodelijke 'wetenschappelijke'
dogma van chemicaliën, GGO's, kwakzalvergeneesmiddelen en giftige vaccins.
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De schade is echter inmiddels zo wijdverbreid en zo compleet dat de maatschappij nooit
meer zal herstellen. Vanaf hier gaat het bergafwaarts met de gelobotomiseerde massa
totdat de maatschappij keihard in elkaar klapt en een massaal uitsterven volgt.
Op een dag zullen rationaliteit en intelligentie opnieuw worden erkend als een te
waarderen eigenschap en zal dit bij onze jeugd worden aangemoedigd. Als die dag komt,
zul je getuige zijn van de wedergeboorte van een beschaving die uit de as van onze
hedendaagse 'hersenbeschadigde' samenleving opstijgt. Historici zullen het tijdperk van
2000 - 2020 natuurlijk beschouwen als de meest bizarre in de menselijke geschiedenis,
waar kapotte neurologie leidde tot een kapotte samenleving ... en uiteindelijk tot een
wereldwijde ineenstorting die voor het massale uitsterven zorgde.
De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer heeft, en in plaats
daarvan een drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven. Als je de
maatschappij wilt herstellen, zul je eerst het voedsel moeten herstellen!

Colofon:
Redactie:

Anneke Bleeker / Frank Bleeker

Teksten:

Anneke Bleeker / Frank Bleeker / Joost Niemöller / Ad Baars / Jonathan Meijvogel - Redacteur
NPO Spirit / Organisatie Weston A. Price congres / Ineke van den Broek / Marja Frederiks / Mike Adams, the
Health Ranger (Vertaling: Frank Bleeker)

Foto’s:

Anneke Bleeker / Joost Niemöller / Ad Baars / Ineke van den Broek / Marja Frederiks / Foto: Natural News)
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
Geïnspireerd geraakt? Ook interesse om Gezond Verstand Avonden te organiseren?
Andere vragen? Uit het bestand?

Mail Anneke: Anneke@gezondverstandavonden.nl

Pagina 24 van 24

