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e kop is er af… 
 

De kop is eraf, het wereldnieuws is heftig geweest met de aanslagen in 
Parijs. 2015 is niet blanco meer! 

De Gezond Verstand Avonden draaien weer gewoon verder. Op mijn beide locaties in 
Alkmaar hebben we de januarilezing alweer gehad. 
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In wijkcentrum Overdie draaien we deze maand 
wel extra met de lezing over de MH17. Journalist 
Joost Niemöller zal zijn bevindingen met ons 
delen. 
Normaal draaien we als vast moment op de 
tweede vrijdagavond van de maand; nu is 
woensdag 21 januari er extra bij gepland omdat 
mijn agenda al tot en met juni met diverse 
sprekers is volgeboekt. 
Als je dan een bepaald onderwerp toch wilt 
presenteren zit er niets anders op dan een extra 
avond in te lassen; omdat dit onderwerp nu hot is 
heeft het geen zin om te wachten tot september. 
En zo hebben wij het gevoel dat het jaar al weer 
veel ouder is dan in werkelijkheid. 
Dit is mede de oorzaak van onze activiteiten 
naast het draaiend houden van het concept. We 
zijn bezig om onze verhuizing voor te bereiden. 
Wie mij een mail stuurt en niet direct antwoord 
krijgt, of zelfs een paar dagen niets hoort, dan is 
dit overmacht. 
We draaien straks in februari zes jaar, eerst 
waarschuwend rond vaccinaties en vanaf eind 
2010 met de Gezond Verstand Avonden en wie mij regelmatig een bericht stuurt is gewend 
dezelfde dag of uiterlijk een dag later een reactie te krijgen, maar bij dezen, dat kan nu tot 
half februari weleens niet gebeuren. 
Als ik weg ben kijk ik echt niet ergens naar de mail en ook Facebook is niet in beeld. Dus met 
andere woorden: verzin maar niets om contact te krijgen, het zal even niet lukken. ;-) 

Dit meld ik wel omdat ik afgelopen week constateerde dat de 
mail zo op kan lopen; het loopt even zoals het loopt. 

Wel geef ik dinsdagavond de 13e een lezing in Haarlem 
op de locatie van Annette en Jolanda. 

Afgelopen zomer had ik al bedacht mijn agenda 
zeer luchtig in te vullen met lezingen en o, wat 
komt dat nu goed van pas. 
Maar dinsdagavond staat weer even in het teken 
van de eetbare groenten die we in de vrije 

natuur en/of onze tuin kunnen vinden. 
Woensdag draait één van de twee studiegroepen 

rond dit thema, ditmaal in Exmorra. Zaterdag de 24ste 
staat de andere groep op de agenda in Nederweert. 

Wie daaraan mee doet geeft de informatie ook weer door aan 
derden via diverse mogelijkheden. Dat kan zijn: kokkerellen, wandelen, natuurlijke 
producten maken of iets anders dat past bij wat we samen delen. 
Volgende week weer een verslagje van wat we in Exmorra (vlakbij Makkum) samen hebben 
gedaan en bedacht. 
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We verwelkomen Tara als nieuwe locatiehoudster 
voor Zaandam en Mariët voor Amersfoort. 
Amersfoort krijgt een tweede locatie. De 
praktijk is dat meerdere locaties juist 
elkaar versterken. Zelf heb ik die 
ervaring ook in Alkmaar. Ik ben 
gastvrouw voor twee locaties.  
Alle andere locaties draaien met 
allemaal ieder hun eigen 
locatiehouder/-ster, dus die hebben 
allemaal weer hun eigen ingangen, 
contacten en ideeën.  
 
De nieuwe tak van ons concept is vorige 
week maandag 5 januari van start gegaan bij 
Linda en Lars in Heerhugowaard. 
Hieronder de reactie van Linda na deze eerste avond: 
 

Gisteravond hadden we dus de eerste GVA-huiskameravond, de primeur was voor 
Heerhugowaard. Toch wel leuk natuurlijk  
 
Aangezien de feestdagen net achter de rug zijn en mensen dus veelal met andere 
dingen bezig waren, was de opkomst deze eerste keer nog niet zo groot; 3 personen, 
Lars en mijzelf niet meegerekend. Het was voor ons allemaal een beetje een 
kennismakingsavond. We vertelden om de beurt hoe we op het pad van de GVA zijn 
gekomen, hoe of waarom men bewust is geworden, wat de omgeving hiervan vindt, 
hoe men één en ander in de praktijk toepast, etc.  
 
Het blijkt dat we alle vijf al een tijdje meedraaien in de “ bewustmakende wereld”, 
maar ieder op zijn/haar eigen manier, wat natuurlijk juist leuk is. Wat wel 
overeenkwam was het feit dat de vrienden- en/of kennissenkring niet-begrijpend of 
zelfs afwijzend tegenover veel onderwerpen staat, helaas. 
We konden onderling dus best wat informatie uitwisselen, al ging het deze avond nog 
niet zo diep. Mevrouw Hulda Clark en haar kruiden werden besproken, de zapper van 
Harm Valentijn kwam ter sprake, lavameel en Letsa (= Lokaal Economisch Transactie 
Systeem in o.a. Alkmaar) passeerden de revue. 
 
In verband met de agenda van de lezingen in Alkmaar verplaatsen we de avond wel 
naar de TWEEDE maandag in de maand, dat komt net iets beter uit. 
 
We kunnen, denk ik, allemaal terugkijken op een interessante eerste huiskameravond. 
Op naar die van volgende maand zou ik zeggen. Mochten mensen zijn geïnteresseerd 
om een avond mee te praten, info uit te wisselen, etc., dan zijn zij van harte welkom in 
Heerhugowaard. Graag aanmelden op het emailadres zoals vermeld staat op de site 
van GVA. 
 
Hartelijke groeten van Linda (en Lars) 
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Maar in Son en Breugel begint Lamija Dzigal-Bektesevic op zaterdagavond 7 februari met 
deze zelfde activiteit. Met Lamija kun je verderop in deze nieuwsbrief kennis maken. 
Voor deze activiteiten kun je op de site elke maand een extra pagina vinden naast die waar 
de lezingen op staan. 
 
In deze nieuwsbrief een vertaling van Frank Bleeker over 9/11, een onderwerp waar op korte 
termijn ook een spreker voor op de sprekerslijst zal komen. 
Maar onze dochter Aline verwoordde onderstaand recent op haar Facebook: 
 

Sinds 9/11 is de angst voor de islam wereldwijd enorm toegenomen. Het heeft geleid 
tot een enorme steun in de samenleving voor de opkomst van rechtse partijen, die 
hun vrijheid van meningsuiting onder andere gebruiken om de islam te ridiculiseren 
en de kop in te drukken.  
Dat is (tot op zekere hoogte) hun goed recht, maar ik denk dat deze partijen de angst 
in een land alleen maar vergroten, door de bevolking te splitsen in een 'wij versus zij' 
cultuur.  
Het zou me dan ook niets verbazen als de aanval van gisteren, op satirisch tijdschrift 
Charlie Hebdo, resulteert in meer steun aan dit soort politieke partijen. 

Vanavond zag ik op mijn werk in Amsterdam de stoet mensen voorbij lopen richting 
de Dam. Om daar steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag. Naast 
steunbetuiging geeft Amsterdam hiermee een signaal af: dat we niet bang zijn (om 
onze mening te uiten) en samen sterk staan. 

Dat is denk ik het belangrijkste om ons, juist na dit soort gebeurtenissen, te realiseren. 
Dat extremisten altijd maar een minderheid zijn en dat deze bij alle groeperingen 
voorkomen. 

"Ultimately we know deeply that the other side of every fear is freedom." 
- Marilyn Ferguson 

# notmyislam # jesuischarlie 

 

Aline (22 jaar) heeft een tussenjaar en werkt in Amsterdam. 
 
Ger Lodewick, spreker voor o.a. de GVA laat in deze nieuwsbrief ook van zich horen, we 
bevelen van harte de lezing van dokter Hans Moolenburgh aan in Roermond, deze lezing 
loopt als extra activiteit mee via onze agenda bij ‘overige activiteiten’, de informatie kun je 
verderop lezen en zo ook over de zaterdag in Driebergen op 31 januari waar de bevindingen 
van Weston Price centraal zullen staan. 
Wij van de GVA zijn ook aanwezig en verheugen ons er op je daar te ontmoeten. 
Er kunnen 300 personen mee doen en de zaal is al meer dan de helft vol, dus twijfel niet te 
lang want dan vis je achter het net. 
 
Fijne week, vol inspiratie en voldoening gewenst! 
 
Anneke 
Bergen, 12 januari 2015 

 

https://www.facebook.com/hashtag/notmyislam?source=feed_text&story_id=10205814599310905
https://www.facebook.com/hashtag/jesuischarlie?source=feed_text&story_id=10205814599310905
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okter Hans Moolenburgh Sr. – ‘Een levende legende’ 
 

En inderdaad, als je niet beter wist zou je denken 
dat het om een legende gaat.  

 
Op uitnodiging van Hannah Jansen, van Centrum Het Labyrint in 
Roermond komt dr. Hans Moolenburgh Sr. een lezing geven.  
Het thema is, naar zijn gelijknamige boek:  
 

"U kunt zelf veel meer dan U denkt" 
 
Iemand van 89 jaar, die hoogst belangwekkende inzichten heeft te 
delen met de gezondheidsautoriteiten. Over o.a. de verontrustende 
opmars van chronische ziekten onder kinderen, dat grenst aan het 
onwaarschijnlijke. Maar het tastbare bewijs dat het levende 
werkelijkheid is, levert Moolenburgh zelf. Zijn geestkracht is ongebroken. Zijn humor nog net 
zo fijnzinnig als altijd en op zijn scherpte kan menige jongere jaloers zijn. 
Deze huisarts in ruste, stelt zijn publiek bepaald niet teleur. Hij verstaat de kunst, om in een 
prachtige verteltrant de meest ingewikkelde zaken simpel uit te leggen. Dr. Moolenburgh is 
authentiek, weet anders te denken en anders te kijken. 
Hij heeft een uitgesproken visie m.b.t. o.a. vaccinatie, fluoride en genezing van kanker. 
Vooral hoe wij dit zelf kunnen veranderen en verbeteren. 
Een appèl op ons gevoel van eigen verantwoordelijkheid nemen, doet hij automatisch door 
de inhoud van zijn lezing. 
Zijn boeken lezen gemakkelijk, zijn naslagwerken en geven zeer verhelderende inzichten en 
ondersteuning. 
  
Ook aanwezig tijdens deze lezing: 

 Boekenstand van Uitgeverij "Lemniscaat" 

 MMV-Moerman Vereniging, Jeannette Moors. 

 Petra Wilmsen (Praktijk in Balans Nederweert) met "Hoe maak ik mijn huis 
stralingsvrij" vanuit het Wholism Project. 

 
Hartelijke groet... 
 
Hannah Jansen 
 

 
 
Datum  : 28 februari 2015 
Tijd  : 14.00 - 16.30 uur 
Entree  : € 15,00 
Locatie  : Zaal "De Ster", Raadhuisstraat 13, 6042 JK  ROERMOND (Maasniel) 
Aanmelden : via de site www.het-labyrint.com (Klik op: Agenda) 
 

 
 

D 

http://www.het-labyrint.com/
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VA – INTRODUCTIE (januari 2015) 
 

Ger Lodewick (1944).  

Op mijn levenspad word ik o.a. vergezeld door mijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen. Sinds 1993 houd ik me bezig met het 

ontwikkelen van mijn zelfhelende kracht, niet alleen bij 

ziekte, maar ook als middel om opnieuw inzicht te krijgen in 

mijzelf. Mensen die dit ook willen, ondersteun ik graag in 

hun ontdekkingsreis via interactieve lezingen, trainingen en 

individuele sessies. 

Sinds 2004 publiceer ik regelmatig artikelen in Spiegelbeeld.  

In de context van mijn lezingen heb ik o.a. de volgende 

boeken geschreven: DIAGNOSE KANKER & MOEDER AARDE 

(2011); WAT JE OVER ORGAANDONATIE ZOU MOETEN 

WETEN (2014). 

 

Gezond Verstand is volgens mij verbonden met Intuïtie.  

Als mijn verstand gezond is, geeft het ruimte aan mijn 

intuïtie en bemoeit het zich niet met iets waar het geen 

verstand van heeft. Dit levert interessante inzichten op. Daartoe zijn enige Gezond 

Verstand vragen op zijn plaats. Waar heb ik mij afhankelijk van gemaakt? Wil ik dit nog 

langer? Welke gevoelens bepalen mijn leven? Wil ik dit nog langer? Ver-antwoord-

elijkheid betekent: mijn eigen antwoord op deze en andere vragen vinden en deze 

antwoorden als waarheid te zien. 

Voor mij betekent dit dat ik ben opgestaan: opgestaan tegen manipulatie en voor 

juiste voorlichting. Dit draag ik uit via twee onderwerpen, waarover we m.i. totaal 

verkeerd worden voorgelicht. 

 

1. Zelfheling: ontmantel de negatieve kracht van je herinneringen 

Vanuit mijn eigen ervaringen met reuma en kanker heb ik inzicht gekregen in mogelijke 

oorzaken. Ervaringen uit het (verre) verleden zijn als herinneringen in mijn 'systeem' 

opgeslagen en werken als onbewuste programma's die bepalen hoe ik vandaag de dag 

iets waarneem en voel. Mijn overtuigingen, aannames, gevoelens en emoties kunnen 

hierdoor flink geblokkeerd zijn. Toch kunnen we die onderbewuste herinneringen op 

het spoor komen en hun negatieve kracht ontmantelen. Tijdens de lezing ga je dit 

ervaren. Doorbraak naar heling en vrijheid! 

 

1. Al orgaandonor of toch maar niet? Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. 

Een orgaandonor wordt hersendood verklaard alvorens de organen uit zijn lichaam 

worden gehaald. Dit is een ongelooflijke aantasting van leven en het stervensproces. 

Elke hersendode donor vertoont duidelijke tekens van leven en heeft grote kans op 

G 
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Quote: 
 

Onze grootste zwakte ligt in het opgeven. 
De meest zekere manier om te slagen is nog altijd  

het gewoon opnieuw te proberen. 
 

Thomas Edison 

herstel bij een tijdige en juiste behandeling. De veronderstelling dat een hersendode 

geen bewustzijn meer heeft, wordt gelogenstraft met feiten. Het afwezig zijn van 

lichamelijke reacties is iets heel anders dan de afwezigheid van bewustzijn want dat 

kunnen we niet meten. We weten immers niet eens wat dit is. Wat ervaren 

nabestaanden? Zijn we soms niet wat te gretig om iemand dood te verklaren? 

 

Ik vind het fijn om jou en je groep te ontmoeten en samen onze inspiratie en kracht te 

gebruiken om datgene te ontwikkelen wat we als de beste manifestatie van onszelf 

ervaren. 

 

www.gerlach.nu  

www.orgaandonor-neen.nl  

 
 

nam Cara 
 
Ingeborg Nienhuis is locatiehoudster van de locatie Eersel (Noord-Brabant). Zij is 
kruidenkundige en ze verzorgt cursussen daarover:  
http://www.gezondverstandavonden.nl/page46.html  

 
Je kunt kennis maken met Ingeborg via haar meest recente (december)Nieuwsbrief: 
http://www.gezondverstandavonden.nl/Nieuwsbrief%20december%202014%20-
%20Ingeborg.pdf  
 
Zij schrijft: 
 
Beste allemaal, 
 
Nog op de valreep de laatste nieuwsbrief van dit jaar met een terugblik op 2014, het 
programma voor de komende maanden en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar in de 
vorm van een sprookje. Een fijne avond toegewenst... 
 
Warme groet,  
Ingeborg Nienhuis 

 
 

A 

http://www.gerlach.nu/
http://www.orgaandonor-neen.nl/
http://www.gezondverstandavonden.nl/page46.html
http://www.gezondverstandavonden.nl/Nieuwsbrief%20december%202014%20-%20Ingeborg.pdf
http://www.gezondverstandavonden.nl/Nieuwsbrief%20december%202014%20-%20Ingeborg.pdf
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Bloemkoolsoep… met Keltisch zeezout als ‘superfood’… 
 

Bloemkool is een typisch Hollandse groente en steeds meer mensen begrijpen dat 
het verstandiger is groente van eigen bodem te eten.  
 
Veel van deze groentesoorten kunnen we best 
een ‘superfood’ noemen, denk bijvoorbeeld 
aan koolsoorten, uien, maar ook de wilde 
groenten en kruiden die veelal als onkruid 
bestempeld worden horen daarbij.  
Wie zich hier een beetje in verdiept zal 
ontdekken welke goede mineralen, 
spoorelementen en vitaminen deze gewassen 
ons schenken. 
 
Groenten die geen grote afstanden hebben 
overbrugd, geen dagen onderweg zijn, maar 
zo vers mogelijk verwerkt worden, zijn voor 
ons het meest gezond, eventueel aangevuld 
met eetbare gewassen uit de naaste 
omgeving. Zo maken we onze maaltijden 
compleet.  
Deze bloemkoolsoep is een heerlijk alternatief 
als je eens wat anders wilt dan de 
overbekende maaltijdsoepen. Keltisch zeezout 
schenkt je meteen 84 mineralen en 
spoorelementen, je hebt geen bouillonblokjes 
of andere hulpmiddelen nodig. Dit gezonde 
zout valt ook onder de ‘superfoods’.  
Deze soep is gemakkelijk te maken, zo klaar, 
ook als je weinig tijd hebt! 
 
Benodigdheden: 

 Bloemkool,  

 6 middelgrote uien,  

 Stengelselderij,  

 Bakje kastanjechampignons,  

 Keltisch zeezout,  

 Witte peper 

 Roomboter 
 
De hoeveelheden kun je aanpassen; twee 
bloemkolen heb je wel nodig als je voor 4 
personen soep wilt maken, dus ook de uien en 
de rest aanpassen. 
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Fruit de uien in royaal roomboter.  
Daarbij voeg je ongeveer een eetlepel Keltisch zeezout. Wij gebruiken altijd de grijze, grove 
uitvoering. 
Witte peper is het enige dat er aan kruiden bij ging.  
Als de uien glazig zijn voeg je de roosjes bloemkool toe en zet je alles onder water (ongeveer 
1 cm. boven de inhoud van de pan.) 
Deksel op de pan en als de inhoud aan de kook is het vuur lager draaien en laten garen tot 
beetgaar. 
Ondertussen de in kleine stukjes gesneden selderij roerbakken in royaal roomboter. 
Wanneer dit aardig ‘op weg’ is de in plakjes gesneden champignons erbij voegen en het 
geheel roerbakken. 
Als de bloemkool zover is, dan met de staafmixer (of blender) de inhoud van de pan pureren. 
De selderij en champignons worden daarna door de soep gemengd. 
 
Voor lezingen over dit onderwerp: 
www.gezondverstandavonden.nl  

 
 

 

ie is Lamija Dzigal-Bektesevic? 
 

Dit is een hele goede vraag waar ik al ruime tijd bewust mee bezig ben, 

maar dat steeds meer een vorm begint te krijgen!  
Ik ben geboren in het voormalig Joegoslavië, nu Bosnië en Herzegovina, in Fojnica, ongeveer 
50 km van Sarajevo (hoofdstad). De plek waar ik vandaan kom is bekend om zijn 
geneeskrachtige water; van over de hele wereld komen mensen zich daar baden. Er is dus 
geen Bosniër die het kuuroord niet kent.  
Fojnica is gelegen in een vallei omgeven door prachtige bergen met een oud 
Franciskusklooster als eyecatcher. Het stadje ligt 25 km van Viskoko, waar recent de oudste 
piramides van de wereld zijn ontdekt. 

W 

http://www.gezondverstandavonden.nl/
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Terug naar 1983 – 1992…. 
Mijn ouders trouwden in 1982 en al snel kwam ik ze vergezellen, in 1983.  
Mijn vader is econoom en mijn moeder had een eigen winkel waar ze Italiaanse 
merkschoenen verkocht. We hadden het als gezin breed. Mijn jeugd in Bosnië was 
tweestrijdig. Ik was een buitenkind en begaan met dieren (had een eigen asielopvang voor 
honden en liep toen al met mijn EHBO kist rond om gewonde kikkers op te lappen). 
Mijn ouders gaven me alle ruimte daarin. Ik hoefde me slechts iets te wensen en ik kreeg 
het. ‘Verwend’ noemen ze dat in Nederland geloof ik?  
Ik zat op karate, kon skiën voor mijn 5e en had zo al de gehele Balkan gezien. Daarbij 
stonden in ons gezin educatie en prestatie centraal. Zodoende was de druk op mij hoog om 
te presteren en voor een kind met dyslectie-problemen een ongemakkelijke situatie.  
 
Mijn ouders hadden een vakantiehuisje buiten de stad (wat veel voorkwam daar), waar ze 
een moestuin hadden en waar we gedurende het weekend verbleven. Achter het huis loopt 
de rivier de Fojnica die 13.000 jaar geleden tevens een oriëntatiepunt was voor de bouw van 
de piramides. Met veel plezier speelde ik er als kind, een echt BUITENKIND.  
Er was voldoende perspectief om daar een gelukkig en goed leven op te bouwen.  
 
Het lot besloot anders: Oorlog => 1992-1995 
Op een dag kwam mijn moeder mij vertellen dat we met vakantie zouden gaan naar 
Nederland, waar mijn tante al 10 jaar woonde en werkte (gastarbeider). Ik vond het 
ongelooflijk leuk en had hier veel zin; er werd zo vaak beloofd naar Nederland te gaan. Alles 
was daar mooier, mensen leefden er omringd in goud en hadden zwembaden naast hun 
huizen. Limousines waarmee ze rondgereden werden.  
GEWELDIG! 
Onze reis, met de bus, boot, trein en uiteindelijk taxi heeft 3 dagen geduurd. Mijn tante 
woonde ver zeg! Ik zal nooit mijn eerste indruk vergeten… ik zat in de auto en dacht: “Wat is 
het hier PLAT! Waar zijn de bergen?” 
 
Mijn verwachtingen pakten anders uit, mijn tante woonde in een flat in een achterbuurt van 
Rotterdam, het goud zag ik nergens en zwembaden evenmin. Onze vakantie van een paar 
weken werd al gauw bezegeld door een permanent verblijf. De rest is geschiedenis. Op het 
moment dat ik te horen kreeg niet meer terug te kunnen gaan naar mijn honden, 
vriendinnen en hier de taal te moeten leren maakte woede zich meester over mij… 
Faalangst, onzekerheid en verdriet waren de voedingsboden voor mijn verdere ontwikkeling. 
In tegenstelling tot mijn jongere broer en zus pakte ik de taal minder snel op. Mijn dyslectie 
werd erger, van fonetisch te hebben leren schrijven moest ik mijzelf een totaal onlogische 
taal meester maken. Mijn moeder raakte depressief en mijn vader ging een hele zware 
periode tegemoet: van directeur naar een schoonmaker. Van iemand die een eigen 
chauffeur had naar iemand die geen auto kon kopen. Deze gehele verandering had een 
enorme impact op ons allemaal.  
Op de basisschool voelde ik me een echte vreemde. Van buitenspelen met groepen kinderen 
en dieren moest ik afspreken met één vriendin tegelijk. Schokkend! Nee, je kunt niet met 
ons beiden afspreken… oh wat vond ik dat erg… 
Op de middelbare school vond ik een houvast (mijn ex Ronald) was ook een echte vriend 
geworden. Bij zijn ouders leerde ik alles wat ik van mijn eigen ouders niet mee kon krijgen, 
andere manier van kijk op de zaken zoals acceptatie van homoseksuelen en een hele open 
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relatie m.b.t. communicatie. Gelijkwaardige omgang met kind en ouder. Niet dat ik 
onderdrukt werd thuis, maar het was niet normaal op een hele gelijkwaardige manier te 
converseren en open alle onderwerpen aan te snijden.  
Uiteindelijk wist ik mijn aangeleerde vaardigheden door te voeren in mijn ouderlijk gezin en 
werd binnen drie jaar tijd alles bespreekbaar. Mijn broer en zus maakten de VWO af en 
gingen studeren. Ikzelf ging van de havo naar de mavo…er was geen leraar die zich afvroeg 
waarom ik voor exacte vakken een 10 haalde en voor taal een 5… alles werd over een kam 
geschoren… Allochtoon! 
 
Toch lukte het ons alle drie een goede opleiding af te ronden. Want crisis of niet, presteren 
bleef belangrijk en leren ook. Ikzelf ging via de MAVO naar de MTRO (Middelbaar Toeristisch 
en Recreatief Onderwijs) en schreef me daarna in voor HBO toerisme en Management.  
Mijn studie aan de NHTV was van groot invloed op mijn identiteitsontwikkeling en de crisis 
die ik hierin voelde. 
Ook de vraag: “Voel je je Bosniër of Nederlander?” wakkerde steeds de vraag bij me op… wie 
ben ik eigenlijk echt? Ik besloot de Bosniërs op te zoeken en mij te verbinden met de jeugd. 
Mijn doel: een Bosnische jongen vinden.  
Ik richtte en Bosnische organisatie op voor jongeren www.mladi-bih.nl. Snel raakte ik 
politiek gedreven en stond in 2006 oog in oog met Verdonk te debatteren. Mijn Bosnische 
taal was matig en ik besloot een leesgroep op te richten, nodigde schrijvers uit en 
organiseerde bijeenkomsten. Uiteraard binnen de organisatie.  

Maar een leuke Bosnische jongen had ik nog niet gevonden…  Er 
waren wel zo nu en dan aanmeldingen maar dat was geen 

relatiemateriaal; bovendien klopte mijn hart er niet sneller 
door.  

Ik kwam er al gauw achter dat je ook verliefd moest 
zijn en dat het niet allemaal om de identiteit 

draaide… Logisch zou je denken, maar voor mij 
destijds een GROTE eyeopener! Bovendien moest 
mijn vriend aan een grote eisenlijst voldoen, 
diezelfde die ik van uit huis had meegekregen. 
 
 Ik besloot op 11 juli 2005 de herdenking van 
Srebrenica bij te wonen waar onze 
jongerenorganisatie, met name Admira Fazlic, 
zich behoorlijk voor ingezet heeft. Tien jaar na de 
val werden ieder jaar weer mensen gevonden en 
opgegraven, VERSCHRIKKELIJK! Een beetje 
bedroefd ging ik naar de herdenking zonder enige 

verwachting, wetend dat ik na 2 maanden mijn 
bestuursfunctie zou gaan overdragen aan een 

nieuw bestuur. Wonder boven wonder gebeurde 
het: Een knappe, hoogopgeleide, sportieve, niet 

rokende en drinkende jongen man stapte op mij af!  
 

Onder een grote eik op het herdenkingsplein ontmoette ik 
de man waar ik mijn leven verder mee zal delen…. 

http://www.mladi-bih.nl/
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Ik werd snel zwanger, iets wat niet paste binnen mijn opvoeding, eerst de opleiding 
afmaken, carrière maken en dan een kind. Het beeld van mijn ouders viel als in brokken uit 
elkaar. Ook ik was me ervan bewust dat ik ze ging teleurstellen, maar dat weerhield me er 
niet van dit kind te baren, ik wilde het graag en hij ook. Helaas werd het geen romantisch 
verhaal…Tijdens mijn afstuderen beviel ik van Emir op 3 maart 2007. Elf maanden na zijn 
geboorte overleed mijn moeder aan kanker. Onmachtgevoelens en verdriet maakten zich 
meester over mij. Mijn Bosnische schoonouders waren toch niet zo leuk als de ouders van 
mijn ex-vriendje en het gevoel van welkom zijn in de familie was er evenmin. Mijn wereld 
stortte letterlijk IN-elkaar!.  
 
Gelukkig ging het met mijn broer en zus wel goed, ondanks het verlies van onze moeder 
konden zij het leven goed oppakken. Mijn zus rondde haar studie rechten af en werkt 
inmiddels als advocaat. Mijn vader is van schoonmaker tot financieel medewerker 
opgeklommen. Mijn broer studeerde bedrijfskunde en ging gelijk voor zichzelf werken; zijn 
bedrijf werd in no-time groot. Mijn vader hoeft zich geen zorgen te maken over zijn inkomen 
of het kopen van een auto, want die problemen liggen ver achter hem.  
Ik zocht mijn heil in het geloof – van huis uit waren wij Islamitisch– maar ik ging daar 
praktischer mee om. Ik las de Koran en probeerde de zin van het leven te ontdekken. Ik 
vergeleek het Jodendom en het christendom om een beter beeld te krijgen. Ik begon te 
bidden, liefst 5 keer per dag, en kon zo mijn leven een beetje oppakken. Mijn carrièrevraag 
begon op te spelen: wat wil ik eigenlijk doen met mijn werk? Via een beetje hier en daar te 
werken besloot ik een eigen reisorganisatie op te richten. Ik probeerde 2 jaar lang voet aan 
de grond te krijgen maar Bosnië en Hercegovina was geen geliefd land en vooral niet onder 
de Nederlanders. Ik begon te twijfelen wat ik wel kon? 
Totdat mijn man zei: jij zou een geweldige fysiotherapeut zijn, je houdt van sporten, je eet 
gezond en je hebt het alleen over gezondheid. Hmm… ik dacht: waarom ook niet?  
Ik schreef me in bij de deeltijdopleiding in Breda. Het eerste jaar was bijzonder leerzaam en 
ging erg vlot. Tot mijn verbazing had ik geen problemen met Latijn ondanks mijn dyslectie en 
ik nam de informatie op als iemand die een lekker soepje aan het smullen is. Dat zelfde jaar 
na de zomervakantie belandde ik bij een antroposofisch therapeute om mijn voeding te 
laten testen. Ik had last van mijn darmen maar wist niet waaraan het lag. Ik was erg onder de 
indruk van haar manier van werken maar snapte er niets van! 
Ze vertelde mij dat ze ook een opleiding gaat starten voor meridiaan therapie met kleuren 
en deze met voedingstesten gaat uitwerken. Ik bedacht me geen moment en schreef me 
gelijk in, niet wetend wat dit met mij zou doen. Ik kwam in aanmerking met antroposofische 
denkwijze van de kijk op de gezondheidszorg, het sprak me aan. Biologisch dynamisch 
omgaan met je voeding. Vooral omdat ik over de reguliere opleiding steeds minder 
enthousiast was en zelfs teleurgesteld. Ik ging van de ene lezing naar de andere. Mijn 
boosheid en teleurstelling over de werkelijkheid werden steeds groter… Bewust liet ik onze 
dochter die in 2011 geboren werd niet meer vaccineren, terwijl mijn zoon de reguliere weg 
heeft ondergaan.  
Wanneer we met ons gezin terug gingen naar Bosnië op vakantie werden we enigszins 
jaloers aangekeken, goede auto, mooie telefoon enz.  
Altijd zei ik: “Je moet tevreden zijn met wat je hebt, ik heb geen eigen huis en een tuin met 
een hectare grond, dat kan ik daar niet betalen; jij hebt minder in geld maar meer in tastbaar 
goed.  
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Maar met een lach werd ik afgewezen… en terecht… waarom kom je zelf niet hier wonen als 
we het zo goed hebben hier? Gelijk hebben ze. 
Maar waarom? Waarom ben ik nog hier? De oorlog is immers voorbij? Samen met mijn man 
bespraken we de mogelijkheden terug te gaan, op een natuurlijke manier te leven… Iedere 
keer werden we geboycot door onszelf maar ook door familie. O.K., Nederland dan maar: Ik 
ging als een fanaticus aan de slag met de voeding maar werd mij bewust van de uitwerking 
hierop. Binnenshuis werd dit getolereerd ook omdat mijn man hier lichamelijke vooruitgang 
in voelde, buitenshuis werd hier negatief op gereageerd. Ik raakte steeds meer van mijn 
ouderlijk gezing verwijderd en voelde verdriet en pijn hierdoor.  
Ik had een oordeel over mensen die ongezond aten en een oordeel over de reguliere manier 
van gezondheidszorg. Ik begon fanatiek op twitter te tweeten wat wel en niet goed was en 
hoe het wel moest, maar raakte steeds meer geïsoleerd in plaats van verbonden. Onmacht 
maakte zich meester over mij. Wat ik deed was mijn woede en frustratie spuwen over hoe 
het gaat, maar ik was niet aan het bouwen aan een betere wereld. Ik voelde me weer 
wegzakken, weer diezelfde vraag: Wie ben ik? Wat doe ik hier? Na 5 jaar samenwonen met 
een Bosnische man en Bosnische rasechte kinderen te hebben gebaard was mijn ziel nog 
steeds ZOEKENDE… Hoe kan dat?  
Ik besloot zelf in therapie te gaan om mijn zelfinzicht te vergroten. Bij Gerdy van Brussel 
kwam ik in contact met de boeken van Anastasia. Ik las haar eerste deel uit in één avond. 
Waarbij een diepe verbondenheid ontstond: alles wat ik eigenlijk al die tijd voelde bleek zo 
te zijn, maar tegelijkertijd had ik meer weg van Vladimir dan van haar. Ook ik moest me gaan 
vrij maken van alle aangeleerde aspecten en programmeringen die ik heb ondergaan. Ook ik 
moest mijn woede, frustratie, verdriet en angst en zo meer opschonen! Na het afronden van 
mijn studies in 2013 heb ik een jaar vrij genomen om tot mijzelf te komen. Opschonen was 
het motto. Het werd een moeilijk jaar met vele downs en weinig ups. Ik had het idee 
letterlijk dood te gaan en opnieuw geboren te worden.  
Ik volgde therapie, begon naar mijn kinderen te luisteren en bezocht krachtplekken.  
Ik liet mijn Islamitische geloof voor wat het was. Ook andere zaken die mij niet meer dienden 
liet ik vallen. Ik oordeelde er niet over mijn. Het heeft mij gesteund en ondersteund in de tijd 
dat ik het nodig had, maar nu was het klare koek.  
Op het moment dat het zelfbesef er kwam en ik mijn eigen identiteit had gevonden begon 
alles zich uit te werken zoals het hoorde. Het idee een dikke winterjas uit te hebben 
getrokken en mijzelf lichter door het leven te banen sprak me wel aan. We vonden een huis 
naar onze smaak, dicht bij het bos, waar ik kan paardrijden en toch niet afgelegen van de 
beschaafde wereld… ik kreeg een praktijk waar vele collega’s van kunnen dromen en ik 
begon weer hetgeen te doen waar ik in 1992 mee abrupt gestopt was: opvangen van zieken 
en het lappen van wonden, alleen niet bij dieren maar bij mensen. Iets wat je niet leert op 
school maar waar ik al voor gemaakt was en wat vanuit nature al in mij zat.  
Mijn verbinding met de mensen om mij heen steeg, ik voelde me niet meer ontbonden. Ook 
kwamen er mensen op mijn pad en sloot ik vriendschappen die veel verder reikten dan 
identiteit van een land, maar vanuit een zielsniveau. Mijn ouderlijk gezin is al bewust aan het 
eten en zijn mijn grootste ambassadeurs.  
Ik ben inmiddels van mening dat ik alles kan neerzetten wat ik maar wens en met meerdere 
gelijkgestemden dit doel kan bereiken. Desalniettemin ben ik af van al mijn oordelen en 
weet dat goede intenties sterker zijn (of ze nu van reguliere kant komen of van de 
alternatieve) dan de methoden die er aan vast hangen. De sterke energetische kracht van 
het bereiden van voeding is een toegevoegde meerwaarde geworden.  
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Wat ik mijzelf en mijn gezin toewens is een gelukkig leven, waar vrijheid, lol en 
verbondenheid met de natuur centraal staat. Tegelijkertijd zal ik meehelpen om de boel op 
te schonen, beginnend bij mijzelf ( het werk is nog net geklaard). Zoals mijn zoon zegt: mama 
jouw werk kun je vergelijken met dat van een vuilnisman.  
Ik wil de weg voor mijn kinderen vrij maken door ze zo min mogelijk te programmeren (in 
hoeverre dit mogelijk is). Mijn familietrauma’s op te lossen en deze niet meer door te geven 
aan de volgende generatie. Veel uit hun eigen goddelijkheid te halen en zo min mogelijk uit 
het systeem. 
Een gezamenlijke moestuin het liefst met andere ouders en hun kinderen lijkt me een mooi 

begin dat uit kan bloeien tot 
een diepere betekenis.. Zoals 
dit in mijn jeugd ook het geval 
was. Door dit gezamenlijk met 
andere ouders te doen schep 
je een andere norm in de 
gemeente. Hopelijk lukt het 
mij samen met meerdere 
ouders die hun bedenkingen 
hebben bij het leefsysteem en 
de manier van opvoeden.  
Begrijp me niet verkeerd, ik 
oordeel niet maar wil een vrij 
keuze hebben in het 
opvoeden van mijn kinderen 
vanuit mijn eigen visie. 
Hopelijk zullen Gezond 
Verstand Avonden hier een 
bijdrage in leveren, zal een 
nog diepere verbondenheid 
ontstaan en zullen de ideeën 
uitgevoerd worden zo min 
mogelijk energie en veel 
vreugde! 
Naast mijn minder positieve 
eigenschappen die ik deel 
met Valdimir Megre heb ik 
ook een hele positieve. Ik heb 
veel ondernemende 
capaciteiten en ben in staat in 
een korte tijd materie neer te 
zetten. Doelen te 

bewerkstelligen en ideeën levend te maken.  
Wie ben ik.? Ik ben een jonge bewuste moeder die in een hele korte tijd een groot 
bewustwordingsproces ondergaat, hier de laatste tijd meer van kan genieten en nog op veel 
vlakken kan leren.  
Ik ben me bewust van mijn scheppingskracht en van mijn goddelijkheid die landen en 
vlaggen ver overstijgen!  

http://www.gezondverstandavonden.nl/page47.html
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edicht: LIEFDE 
 

Dit gedicht van de Liefde heb ik jaren geleden geschreven  
doordat ik iemand kende die dacht dat hormoontjes iets met liefde te maken 

hadden.  
Er is een groot verschil te ervaren als je in liefde bent of ver van de liefde bent doordat je in 
de war bent geraakt door de hormoontjes. 
 
In 2015 is er meer aan de hand. Het gaat niet alleen meer over het in de war zijn over de 
persoonlijke liefde maar ook worden wij uitgedaagd om niet meer in de war te zijn over ons 
zelf. Wie zijn wij? Wat is echte verbinding? Wat is mijn hart en ons Hart. 
Of blijven wij continue reageren op dat wat onze zintuigen voordansen met de daarbij 
behorende onwaarheid die anderen ons willen laten geloven. Of minder erg, blijf je de ander 
plezieren tegen je eigen waarheid in? In 2015 komt het er op aan. De energie om ons te 
helpen om naar binnen te keren is ruimschoots voorradig. 
Daarom, ik weet niet wanneer dit geplaatst wordt, maar ik wens een ieder veel innerlijk 
inzicht het komende jaar toe. 
 

LIEFDE 

Liefde dwingt niet, en toch is het dwingend  
Liefde is er nooit niet,  
en toch snakken mensen ernaar elke seconde van hun 
bestaan 
Liefde is niet stoffelijk,  
en toch verstoffelijkt het zich  
Liefde is belangeloos  
en toch dient het elk belang  
Liefde kent geen angst,  
en toch roept het angst op  
Liefde is als het groene gras, fris als na een lente bui  
Zo sterk als gras waar zelfs beton voor moet buigen  
Liefde is sterk als een rots  
en transparant als de lucht die je inademt  
Liefde is vrij,  
en toch is het onvrij  
Liefde kent geen band  
en smeedt het banden 
Liefde  
IS  
Als een diamant zo helder  
Stralend in de zonneschijn 
 
Purusha van der Graaf 
 

 

G 
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Een voormalig CIA- en civiel piloot heeft een beëdigde verklaring afgelegd, waarin 
staat dat er geen vliegtuigen de Twin Towers zijn binnengevlogen, omdat dit fysiek 
onmogelijk zou zijn geweest. 
 
John Lear, de zoon van de ontwerper en bouwer van de Learjet, Bill Lear, heeft zijn 
getuige-deskundigebewijs geleverd dat het fysiek onmogelijk zou zijn geweest voor de 
Boeings 767 (vlucht AA11 en UA175) om op 11 september de Twin Towers binnen te 
zijn gevlogen, zeker als men in aanmerking neemt dat deze vliegtuigen werden gevlogen 
door onervaren piloten. 
 
“Het is niet juist dat Boeing 767 vliegtuigen de Twin Towers raakten zoals op 
frauduleuze wijze door de overheid, de media, NIST (National Institute of Standards and 
Technology) en haar opdrachtnemers wordt beweerd,” stelde hij in zijn verklaring. 
“Dergelijke crashes kunnen niet optreden omdat zij, zoals aangetoond, om de volgende 
redenen fysiek niet mogelijk zijn: 

 In het geval van UAL 175, die de zuidtoren invloog, zou een ‘echte’ Boeing 767 op 

het moment dat de neus van het vliegtuig de 14 inch (35,6 cm) stalen kolommen 

raakt (die van hart tot hart 39 inches (99 cm) van elkaar af staan), als een 

telescoop in elkaar gedrukt worden.  

 De verticale en horizontale staart zouden onmiddellijk loskomen van het 

vliegtuig, de stalen kolommen van de ‘doos’-constructie raken en naar beneden 

vallen. 

 De motoren zouden bij de botsing met de staalconstructie ongeveer hun 

oorspronkelijke vorm behouden en ofwel naar beneden vallen, of teruggevonden 

zijn in het puin van het ingestorte gebouw. 

 Geen enkele Boeing 767 kan op 1000 feet (305 meter) hoogte boven zeeniveau 

een snelheid bereiken van 540 mijl per uur (870 kilometer per uur) halen. 

Parasitaire weerstand verdubbelt en parasitaire kracht verdrievoudigt met de 

snelheid. 

 
 

Ex-CIA-piloot verklaart onder ede dat de Twin 
Towers niet geraakt zijn door vliegtuigen 

 

Datum: 22 november 2014 
 

Door: Realities Watch 
 Vertaling: Frank Bleeker 

Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 
Bron: http://realitieswatch.com/ex-cia-pilot-gives-sworn-testimony-no-planes-hit-twin-towers/#comment-309  

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. 

http://realitieswatch.com/author/kathy/
http://realitieswatch.com/ex-cia-pilot-gives-sworn-testimony-no-planes-hit-twin-towers/#comment-309
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 Het fan-gedeelte van de motor is niet ontworpen voor het volume aan dichte 

lucht op die hoogte en met die snelheid. 

 Het zogenaamde rompstuk van het vliegtuig met drie of vier ramen komt niet 

overeen met dat van een vliegtuig dat met ongeveer 500 mijl per uur tegen een 

constructie van stalen ‘box’-kolommen aanvliegt. Het zou verkreukelen. 

 Het is niet mogelijk dat aanzienlijke (grote) delen van de Boeing 767 of de 

motoren, de 14 inch kolommen en 11,28 meter buiten de massieve kern van de 

toren zijn binnengedrongen zonder dat ten minste een deel ervan op de grond 

valt. 

Het puin van het gebouw zou, na het instorten ervan, 
grote delen van de Boeing 767 hebben bevat, met 
inbegrip van de kernen van de motoren die elk een 
gewicht hebben van ongeveer 9000 pounds (4082 kilo), 
die toch niet over het hoofd gezien hadden kunnen 
worden. Toch is er geen enkel bewijs van deze enorme 
structurele componenten van een van beide 767’s in de 
restanten van het WTC. Een dergelijke complete 
verdwijning van een 767 is onmogelijk! 
 
De beëdigde getuigenverklaring, gedateerd 28 januari 2014 is een onderdeel van een 
rechtszaak die Morgan Reynolds heeft aangespannen bij 
de United States District Court, Southern District, New 
York. 
In maart 2007 heeft Reynolds, een voormalige 
hoofdeconoom van de regering van George W. Bush, een 
Request For Correction (Verzoek tot Correctie) ingediend 
bij het Amerikaanse National Institute of Science and 
Technology waarin hij stelt dat hij ervan overtuigd is dat 
de WTC-torens niet door ‘echte Boeing 767’s’ zijn 
geraakt. 
 
Hoewel de 9/11 Truth Movement (11 september 
beweging voor de Waarheid) in eerste instantie de ‘no-planes’ theorie als ‘te ver gezocht’ 
afwees is deze uitleg op basis van het verzamelde bewijs na wetenschappelijke en 
rationele analyses op grote schaal geaccepteerd. 
 
In tegenstelling tot andere vormen van verklaringen wordt een beëdigde verklaring, als 
deze niet wordt weerlegd, waarheid voor de wet. Het is nu aan de critici van de theorie 
om hun gegevens en analyses te presenteren om de verklaring punt voor punt te 
weerleggen. Als zij dit niet doen – of niet kunnen – is de Amerikaanse overheid verplicht 
om toe te geven dat de versie van de 9/11-Commissie verkeerd is. 
 
De 65-jarige gepensioneerde gezagvoerder bij commerciële luchtvaartmaatschappijen 
en voormalige CIA-piloot - die meer dan 19.000 vlieguren op zijn naam heeft staan - 
vestigde ook de aandacht op de onervarenheid van de piloten die naar verluidt de 
vliegtuigen vlogen: 



Pagina 18 van 18 
 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker / Frank Bleeker 
 

Teksten: Anneke Bleeker / Frank Bleeker / Hannah Jansen / Ger Lodewick / Ingeborg Nienhuis /  
Lamija Dzigal-Bektesevic / Purusha van der Graaf / Realities Watch (vertaling: Frank Bleeker) 
 

 
Foto’s:  Anneke Bleeker / Afbeeldingen MH17: Internet / Hannah Jansen / Ger Lodewick / Lamija Dzigal-Bektesevic / 

Purusha van der Graaf / Realities Watch (Internet) 
 
 

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 
 
 

“De vermeende 'gecontroleerde' daling in New York op een relatief rechte koers door 
een onervaren piloot is uitermate onwaarschijnlijk, omdat het voor zo iemand heel 
moeilijk is om richting, dalingskoers en daalsnelheid binnen de parameters van een 
'gecontroleerde' vlucht te houden.  
Het vereist een zeer ervaren piloot om het “EFIS” (Electronic Flight Instrument Display)-
scherm te lezen en te interpreteren, een vaardigheid waarmee geen van de kapers 
bekend kan zijn geweest of training in kan hebben gehad, en de besturing, met inbegrip 
van de rolroeren, het roer, hoogteroer, spoilers en de gashendels, in de hand te hebben 
om een daling in te zetten, te beheersen en te handhaven.  
 
Lear heeft, volgens zijn beëdigde verklaring, gedurende zijn veertigjarige carrière als 
piloot meer dan honderd verschillende vliegtuigtypen gevlogen en heeft meer FAA 
brevetten dan enig ander gecertificeerde vliegenier. Hij vloog tussen 1967 en 1983 
geheime missies voor de CIA in Zuidoost Azië, Oost Europa, het Midden Oosten en Afrika 
en werkte daarna 17 jaar voor verschillende passagiers- en vrachtmaatschappijen als 
Captain, Check Airman1 en Instructeur. 
 
Bron:  worldobserveronline.com 
 Follow@RealitiesWatch 
 
 Dit artikel is ‘gepost’ in de categorieën 9/11, News & Politics, Truths 
 En getagged 9/11, CIA, pilot, Twin Towers, WTC. 
 
 

 
1
 Een Check Airman (vliegtuigen) is een persoon die gekwalificeerd is om de vlucht controles uit te voeren in 

een vliegtuig, in een vluchtsimulator, of in een flight training apparaat voor een bepaald type vliegtuig. 
Bron: Cornell University Law School 
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