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ijzondere jaren, bijzondere ontmoetingen en zeer 
bijzondere belevenissen… 
 

Het is bijna 17 februari. 
Deze datum is en blijft voor ons legendarisch want – nu bijna zes jaar geleden – begon, 
samen met velen, wat we tot nu toe hebben bereikt. 
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Op dinsdag 17 februari 2009 (dit jaar valt deze dag wederom op dinsdag) begonnen we 
middels een mailactie met het waarschuwen tegen het HPV-vaccin. 
Gewoon uit het niets, eigenlijk was ik er helemaal niet op uit in de publieke belangstelling te 
komen. 
Het idee was, via-via, ‘in het ondergrondse’ 
‘even’ Nederland laten weten dat dit vaccin de 
meisjes vanaf 12 jaar niet datgene zou geven 
wat het volgens de fabrikanten beloofde; 
oftewel: bezint eer gij begint! Lees, denk na en 
laat je niet alles op de mouw spelden. 
Kijk wie er belangen hebben en gebruik je 
gezonde verstand! 
 
Zo is alles begonnen, maar het hele verhaal 
liep danig uit de hand waaruit, uiteindelijk, 
kort door de bocht – om deze jaren snel te 
verwoorden – sinds eind 2010 de Gezond 
Verstand Avonden voort zijn gekomen. 
Want… er zijn zoveel sprekers met een goed verhaal en er kunnen tegelijkertijd op meerdere 
plaatsen lezingen plaatsvinden, dan gaat alles even sneller. 
Zo is het gekomen en zo is het gegaan en nu is het alweer bijna dinsdag 17 februari. 
 
We kunnen door vele ervaringen melden dat niets voor niets is geweest. 
Rond de feestdagen krijg ik altijd extra veel lieve mailtjes en één daarvan vermeldde dat de 
dame die dit mailtje naar mij zond blij was dat we indertijd met diverse personen naast mij 
in het land zo aan het ‘rammelen’ zijn geslagen.  
Zij kon, zo schreef zij, daardoor in haar omgeving anderen informeren, waardoor 
verschillende meisjes de vaccins niet kregen. Helaas kregen anderen deze wel omdat de 
ouders onze informatie niet wilden geloven. 
Dit betrof meisjes van toen 16 jaar die aan de ‘inhaalslag’ mee mochten doen en ook de 
vaccins ‘gratis’ kregen. Diverse, inmiddels, jongedames blijken nu onvruchtbaar te zijn en 
sommigen zijn met kanker belast. 
Helaas, om triest van te worden maar aan de andere kant kunnen we ook denken dat de 
meisjes die geen vaccins hebben gekregen dat wellicht wel hadden opgelopen als we niet 
aan het waarschuwen waren geslagen. 
Na anderhalf jaar fanatiek informatie rondom vaccins te hebben gedeeld werd het tijd voor 
wat anders en zo ontstond het GVA concept met nu meer dan 80 locaties. 
Katwijk zal ook een eigen locatie krijgen, dit is afgelopen week bekend geworden. 
De locatiehouders kunnen kiezen uit meer dan 170 sprekers, maandelijks hebben zij één 
lezing op een vast moment, door hen zelf gekozen, op de agenda staan. 
Dit is één van de verplichtingen waar zij mee akkoord gaan wanneer zij instappen, 
uitgezonderd de twee zomermaanden waarin de animo om lezingen te beluisteren lauw zal 
zijn. 
Zelf kwam ik op een ander pad van, via lezingen en het schrijven van boeken, informatie te 
delen: de eetbare wilde groenten en kruiden, in de volksmond ‘onkruid’ genoemd. 
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Nu was deze weg voor onszelf niet zo heel bijzonder, ik kom uit 
het bloemenvak, heb een bloemenzaak gehad en een bedrijf waar 
we workshops verzorgden, bloemschikcursussen gaven en bekend 
werden met onze eigen ontwerpen in Japan en een beetje in 
Korea. 
Deze periode ligt al weer lange tijd achter ons maar daardoor is de 
stap naar datgene dat eetbaar is niet zo heel gek; het past binnen 
het hoofdstuk ‘gezondheid’. 
Er zijn inmiddels vijf boekjes in wat we noemen de ‘Nooit 
geweten…’-serie en twee in de ‘Help,‘-serie. 
Deze boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Succesboeken. 
Planten die in je eigen omgeving groeien, schenken ons van alles… 
van eetbaar tot genezend en omgekeerd. Datgene dat bij je groeit 
heb je nodig. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen die in de 
oudheid normaal waren maar nu met een geintje vallen onder 
‘hoog bezemsteelgehalte’.  
 
Toch is de belangstelling groot en dit groeit alleen maar, wat ik 
persoonlijk merk aan de vragen in de mail en via de chat van 
Facebook, de animo voor wandelingen langs eetbare gewassen en 
andere activiteiten. 
Dat is de reden dat we de komende maanden het buitenleven 
gaan betrekken bij dit onderwerp want wat is er leuker dan je 
soep, stoofpotje of andere gerechten buiten te kokkerellen? 
Dit gaan we persoonlijk presenteren in onze buitenkeuken, die nu 
nog in aanbouw is. 
Dit onderwerp is meteen weer stof om te verwerken op Facebook, 
waar we in principe dagelijks natuurlijke tips plaatsen, en via de 
lezingen en de boeken. 
Het buiten koken van je maaltijd hoeft niet overdreven in de 
papieren te lopen, er zijn zoveel leuke mogelijkheden. 
 

Wij richten onze buitenkeuken in met meubels uit een 
verleden waar we nu niets meer mee doen. Een grenen 
boekenkast is nu omgetoverd tot buitenkast waar 
lantaarntjes in komen en andere snuisterijen en 
planten. 
Een toonbank die mee ging naar twee grote fairs en de 
rest van het jaar als kast dienst deed in mijn winkel zal 
werkblad worden met opbergruimte eronder. 
De vakken en laden zijn volop te benutten. 
Wie een commode heeft of andere kasten of een 
dressoir: ook deze kun je gebruiken als je er niets meer 
mee doet in de zin van waar ze ooit voor bedoeld 
waren. 
Want waarom zal je alles nieuw aanschaffen? En herinneringen hebben ook wel iets… 
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Zo gaan we de komende maanden hiermee aan de slag en zullen het zevenblad, de 
paardenbloem en vele andere soorten gebruikt worden. 
 
Kleine groepen brengen grote dingen voort… 
Dat is iets wat mij al jaren helder is. Ooit gaf ik een lezing voor zeven personen, nog voor de 
GVA, over vaccins en aanverwante informatie, waarbij ik gebruik moest maken van vier 
auto’s, omdat de lieve dame die mij een keer wilde rijden met haar auto strandde, ik met 
een taxi verder ging, aan het eind van de avond door de organisatie naar een hotel werd 
gebracht, waar Frank mij ophaalde. Dit alles betrof de afstand Bergen/Winschoten. 
Maar wat bleek? 
De meerderheid van deze personen waren al op de hoogte over hoe slecht vaccins zijn, 
onderweg wachtend op de taxi ook nog een aantal personen van informatie kunnen 
voorzien. Die avond ontmoette ik Greet Berveling.  
Greet is Biofotonen Therapeute en vanaf dat moment kwam deze vorm van healing op mijn 
pad waardoor ik al velen deze weg heb kunnen wijzen maar ook ten aanzien van het 
ontstoren van vaccins, oftewel de schade binnen de perken houden en kwalen zoveel 
mogelijk ontstoren. 
Naast Greet ken ik inmiddels nog een aantal personen binnen dit circuit, onder andere Josee 
van Dooren. Zij is ook spreekster over dit onderwerp binnen ons concept. 
Zowel wij als velen die wij de weg mochten wijzen hebben baat bij deze techniek mogen 
ervaren. 
Maar ook mooi om te zien is, dat via anderen die wij de weg wezen ook weer personen op 
dit pad komen tot zelfs een nieuwe therapeute op dit gebied aan toe, deze dame is in de leer 
gegaan omdat zij er zelf baat bij had maar deze verwijzing is alweer een stap verder. 
Dus wij verwezen iemand en zo zijn via deze persoon ook anderen hier weer op 
geattendeerd wat zelfs de beroepskeuze heeft beïnvloed. 
En dat alles door vier auto’s en een lezing voor zeven personen. 
Niets is voor niets. 
 
Nog een leuk voorbeeld: afgelopen mei gaf ik in Terneuzen mijn lezing bij Petra Selis, nu 
locatiehoudster in Breskens. 
Een van mijn uitspraken is steevast: ‘Alles wat je opsmeert moet je kunnen eten’. 
Als dit vragende blikken oplevert is mijn volgende vraag: ‘Zou jij je groente in Nivea 
roerbakken?  
Nee? Griezel je? Moet je het ook niet opsmeren want zo kort door de bocht is dit verhaal. 
Nivea, Dove, het maakt niet uit, alles van Unilever en andere grote concerns is het bekijken 
waard als we over etiketten lezen spreken. Maar in Breskens is een dame die de vriendin is 
van de locatiehoudster van Winsum in Groningen hierdoor geïnspireerd geraakt. In Winsum 
staan nu natuurlijke producten op de plank met als tekst erboven: ‘Alles wat je opsmeert 
moet je kunnen eten’… (A. Bleeker)  Hoe leuk is dit? 
Terneuzen/Winsum? 
Heel leuk! 
In Terneuzen zat een leuke groep (niet heel groot) te luisteren. De reis was 500 kilometer uit 
en thuis, maar de gevolgen? 
 
Groots!  
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En zo gaan we met velen gestaag verder. 
Wij maken onze buitenkeuken in orde op onze nieuwe 
woonstek, heerlijk achteraf in de vrije natuur in 
Friesland. 
Daar voerden we alvast de vogels met zelfgemaakt voer. 
Toen ik de kopjes pakte om op te hangen zei onze zoon: 
‘Je gaat me toch niet vertellen dat je nu al vogelvoer 
gaat ophangen terwijl er nog zoveel moet gebeuren?’ 
Ja, natuurlijk! We zullen de vogels vertellen dat we er 
aankomen. 
Zijn volgende vraag was: ‘Je gaat me toch niet vertellen 
dat ze nu al zitten te zingen omdat jij de kopjes in de 
struiken hangt? 
Ja, natuurlijk, zij hebben door dat ze puur gezond voer 

krijgen  
En zie daar het resultaat, de mezen vliegen af en aan 
dat het een lieve lust is en ik heb ze kunnen spotten 
met mijn fototoestel, de dankbare eters. 
 
Door al onze werkzaamheden zal er over twee 
weken weer een volgende nieuwsbrief verschijnen 
in plaats van wekelijks. 
De schuur leverde na plaatsing enige problemen 
op in die zin dat het opeens zeer extreem ging 
waaien voordat Frank alles vast kon zetten. 
Daardoor waaide het houten gevaarte van 5.60 
bij 3 meter op om 15 cm. naast de 
oorspronkelijke plaats weer te landen. 
Er moest een loonbedrijf bij te pas komen en 

vader en zoon hebben samen met Frank met een 
kraantje en sjorbanden alles wel overdacht weer op zijn plaats gekregen.  

Daardoor stagneerde het één en ander voor de volgende werkzaamheden die ook weer 
gepland waren. 
Om die reden gingen wij maandag 2 februari extra de dijk over omdat deze dag uiterlijk de 
houten vloer af moest zijn die op balken rust en dus zweeft boven de stenen vloer. 
Helaas verliep alles anders, de vloer kon afgemaakt worden maar eerst maakten we mee dat 
het zeer plaatselijk enorm glad was op de Afsluitdijk, enkele tientallen meters aan beide 
zijden. Richting Noord Holland stond een auto overdwars met geknikte motorkap en was de 
politie alles aan het afzetten. 
En wij? 
Er was geen houden meer aan, onze Volvo ging een eigen leven leiden en met 120 kilometer 
raakten we de midden vangrail om vervolgens in volle vaart met de neus tegen de vangrail 
aan de IJsselmeerkant terecht te komen en daarna met de zijkant. 
 
Daar sta je dan; we bekeken de situatie, waren blij zonder kleerscheuren uitgestapt te zijn. 
Uitgerekend deze rit had ik serviesgoed en andere breekbare handel mee.  
Tja… wat een ravage maar ook dat was bijzaak net zoals de fles sap die geëxplodeerd was. 
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Er lekte geen diesel uit, de motor liep nog, hup op naar de schuur en de vloer leggen was 
onze eerste reactie. 
Ondertussen belde ik de garage om te melden dat we ergens in de middag wilden komen en 
de vraag was meteen of zij dan vervangend vervoer wilden regelen. 
We waren blij in een Volvo te rijden, dat zijn werkelijk tanks als het om veiligheid gaat. 
 
We gingen met een paar zakken scherven naar huis; scherven brengen geluk zeiden we! 
Zo hoop je dat deze zooi ook nog wat goeds voort kan brengen ;-) 
De vloer ging zonder slag of stoot in de schuur, wij konden bijtijds terug en van onze auto 
namen we afscheid. 
Achter vrachtwagens blijven rijden kun je gemakkelijk en daardoor houd je de rest niet 
onnodig op. 
Een andere Volvo mag ons verder vervoeren, we gaan nu voor betere tijden! 
Over twee weken hebben we de middag met de studiegroep in Exmorra weer achter de rug 
dus dan zullen we daar weer melding over doen.  
 
Er komen steeds nieuwe locaties bij, wie interesse heeft mag mij mailen met de vraag om de 
uitleg te krijgen. 
In deze nieuwsbrief staan ook diverse bijdragen van sprekers en locatiehouders.  
Veel leesplezier en we gaan er minstens weer een jaar tegenaan! 
 
Volgend jaar zeven jaar, dan verwachten we daarna de zeven vette jaren, oftewel: dan is het 
een makkie de lezingen aan de man of vrouw te brengen.  
 
Dank aan allen die dit concept ondersteunen, een warm hart toedragen, helpen promoten 
en eveneens dank aan de sprekers. 
Want zonder locatiehouders en sprekers kunnen wij ook niets beginnen, we presenteren het 
samen! 
 
Wie toch nog wil zien wat we zeven jaar geleden starten kan kijken op: 
www.verontrustemoeders.nl 
Deze site moet nodig onder handen genomen worden maar… geen tijd!  
 
Wie zich geroepen voelt, welkom, alles moet nagekeken worden, bepaalde links werken niet 
meer, filmpjes die van het internet zijn verwijderd moeten bij ons ook opgeschoond worden, 
maar het is zoals het is, onze prioriteit ligt echt elders op dit moment. 
Nu zal dit voorlopig ook zo blijven want een dag heeft maar 24 uur ;-) 
 
Belangrijk is dat deze site toegankelijk blijft naast de collega websites kunnen velen zich 
informeren en hun eigen plan trekken. 
 
Anneke Bleeker 
 
10 februari 2015 
 

 
 

http://www.verontrustemoeders.nl/
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uiker en Suikerverslaving  
 

Verslag van de lezing in Venray op 27-01-2015  door Dennis Vervlossen 
 

We hadden een mooie volle zaal met 45 bezoekers. Dennis opende zelf de avond. 
Al snel kregen wij in de gaten dat Dennis een inspirerende jongeman is, want de zaal 
was snel aandachtig aan het luisteren. 
Dennis gebruikt veel van zijn eigen ervaringen en legt dingen met behulp van een flip-
over gemakkelijk en duidelijk uit. 
  
De uitleg van Dennis begon over het feit dat suiker verslavend werkt en te vergelijken is met 
andere drugs. Suiker wordt bewerkt met chemicaliën en is daardoor te vergelijken met gif. 
We worden veel verkeerd geïnformeerd door de Suikerunie, het Voedingscentrum, 
en Food info enz. Er wordt beweerd dat suiker geen kwaad kan zolang je het niet te veel 
gebruikt en daarbij voldoende beweegt. Volgens Dennis hebben we suiker niet nodig en is 
suiker dodelijk. En suiker heeft over een paar jaar de zelfde reputatie als tabak. 
  
Wat doet suiker in ons lichaam? 
Geraffineerde witte suiker wordt ook wel sucrose genoemd, deze wordt in het lichaam 
gesplitst in glucose en fructose en zet je lichaam aan het werk. Onze bloedsuikerspiegel 
stijgt, daardoor komt je lichaam in actie. Het slaat alarm. De alvleesklier gaat dit oplossen 
door een grote hoeveelheid hormoon insuline aan te maken. Die zorgt er voor dat 
de lichaamscellen glucose opnemen. Dan zakt je suikerspiegel naar beneden, vaak te laag en 
dan krijg je het gevoel van trillerig, duizelig, beven en hartkloppingen. Doordat je je dan 
lusteloos voelt krijg je weer drang naar suiker. Je gaat dan weer suiker nemen en je cirkel 
begint weer van begin af aan. Doordat dit steeds gebeurt, gaan je bijnieren helpen door 
middel van de aanmaak van adrenaline. Doordat je bloedsuiker steeds stijgt en daalt de 
gehele dag door moet je lichaam extra hard werken. 
Als dit dus vaak gebeurt heeft het uiteindelijk nog meer schadelijke gevolgen voor je 
lichaam. 
  
Suiker 
- verdooft en vervlakt je smaakpapillen op je tong 
- is slecht voor je gebit 
- verhoogt je cholesterolspiegel 
- geeft winderigheid 
- geeft een branderig gevoel in de maag 
- onttrekt mineralen uit je lichaam 
- verzuurt je lichaam 
- tast het immuunsysteem aan 
- geeft celverstikking (veroorzaakt kanker) 
- geeft problemen met inslapen 
- veroorzaakt lusteloosheid, neerslachtigheid en depressies 
- werkt erg verslavend 
- geeft degeneratie van lichaamseiwitten 
- verstoort de darmwerking 
- maakt dik 

S 
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Suiker werkt verslavend 
Volgens Dennis is meerderheid van de bevolking verslaafd aan suiker, vaak onbewust. We 
krijgen te veel suiker binnen, ook omdat het verborgen zit in onze voedingsmiddelen. 
De hele maatschappij is er op gericht dat het normaal is om suikers te eten. 
Vele producten worden aangeprezen als zijnde gezond, maar zitten boordevol met suikers. 
Het begint al van jongs af aan; als de borstvoeding niet lukt en vervangen wordt door 
flesvoeding. Deze zit vol met suiker! Op het moment dat onze kinderen al beginnen met 
proeven krijgen ze vrij snel allerlei lekkers voorgeschoteld. Alle kinderkoekjes, potjes en 
drankjes zitten vol met suiker. 
Vanuit onze natuur vinden we zoet lekker. En als we van jongs af aan dit eten dan wennen 
we er steeds meer aan. 
In bijna alle producten verwerken fabrikanten suiker. 
Fabrikanten gebruiken ook veel schuilnamen druivensuiker, dextrose, glucosestroop, 
vruchtensuiker, fructose, levulose, invertsuiker, melksuiker, moutsuiker, 
maltose, maltodextrine en maisstroop. 
Je ziet ook in de winkels dat er altijd bij de kassa zoete producten liggen, het wordt 
aangeprezen alsof het normaal is om te eten. Ook op feestjes. Snoepwinkels en de reclames 
zorgen er voor dat verleiding groot is om suiker te eten. 
   
Etiketten lezen 
Wat belangrijk is om suiker te mijden is zorgen dat je de etiketten leest van producten. 
Dat,wat het eerst op de verpakking staat, is het hoofdingrediënt. Daar zit het meeste van in 
dat product. 
Mijd alles: 
- wat eindigt op  “ose “ b.v. sacharose. 
- wat eindigt op stroop of siroop. 
- wat eindigt op suiker.  
- maltodextrine 
  
Wat je nog wel mag is: 
- honing, het liefste rauw (boekweithoning) 
- zwarte rietsuiker melasse 
- kokosbloesemsuiker 
- palmsuiker, oersuiker 
- appelstroop, ahornsiroop, suikerbietenstroop 
- stevia 
  
Eet veel dierlijke, verzadigde vetten, zoals roomboter zodat je een vol gevoel houdt en niet 
zo snel zin hebt in tussendoortjes. 
Als je tussendoortjes wilt, kies dan voor: 
vers fruit, ongesuikerd gedroogd fruit, worteltjes, gele paprika, komkommer, tomaatjes, 
bloemkool, rode bieten, olijven, augurken, worstjes, gekookt ei, vis, kaas, noten of pure 
chocolade 70% (verpakking lezen) rozijnen, vijgen of dadels. 
 
Er is in elk geval genoeg te bedenken als alternatieven! 
 
Zorg goed voor je lichaam en mijd alle geraffineerde suikers. 
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Met heel veel dank aan Dennis Vervlossen. 
 
Anja Peters, GVA Locatie Venray 
 

 
 

 

e Unified Field Theory 
 

Eric vdf ten Hoopen 
 

Als GVA spreker lijkt me leuk af en toe eens een 
stukje te plaatsen in de Nieuwsbrief, als Anneke en 
Frank er ruimte voor hebben, zodat bezoekers 
weten wat ze kunnen verwachten tijdens mijn 
lezingen/presentaties.  
In dit stukje wil ik een indruk geven van wat de 
Unified Field Theory is. Zonder in de wiskundige 
formules te duiken en zonder zwaar aan te zetten in 
diepgaande thema’s, gewoon een indruk.  
 

THE UNIFIED FIELD THEORY (UFT) 
 
Alles wat we geleerd hebben op school was fout. De UFT verklaart alles over de natuur van 
het universum en alles er in, ook mensen, waar we van gemaakt zijn, wat we hier doen, hoe 
we zijn, waar we vandaan komen, onze connectie met alles en onze rol daarin. Hoe verbindt 
het universum alles en… is alles werkelijk één?  
 
WAT IS DE UFT? En wat heeft het met mensen te maken?  
Op school leerden we dat we een toevallige verzameling cellen zijn die leven op een rots die 
in het universum tussen andere rotsen zweeft en dat we er eigenlijk niet zoveel toe doen. De 
UFT zegt iets heel anders, dat we oneindige wezens zijn in een oneindig universum, dat we 
een oneindige relatie hebben met alles in alle tijden en op alle schalen. Omdat alles in het 
Universum verbonden is met space (ruimte, vacuüm). Het gaat in op wat die ruimte is, hoe 
die ruimte gestructureerd is, wat het is, hoe de dynamiek van die ruimte is, de dichtheid van 
die ruimte, de geometrie van de ruimte, en als je dan begrijpt wat die ruimte is verandert 
dat de manier waarop je je voelt in die ruimte, hoe je je gedraagt en hoe je je opstelt in die 
ruimte en alles gaat meer resoneren (afstemmen) en uiteindelijk, en dat is ook de reden 
waarom ik iedereen wil laten delen in deze kennis, omdat ik het leuk vind, maar ook omdat 
het zorgt voor minder dood, pijn en lijden.  
We zien op onze planeet nu veel gedrag wat niet opbouwend en constructief is, van 
onbenulligheden tot aan: ”Ik ga je vermoorden want mijn religie zegt iets anders dan jouw 
religie.” Als we nu kunnen laten zien dat elke religie dezelfde vragen beantwoordt op een 
andere manier, met een zelfde set van informatie, en als we onze wereld nu een soort van 
festival plek maken of een kermis terrein waar we elke religie accepteren net als we 
verschillende muziek soorten of attracties accepteren.  

D 
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Als dat zou lukken zou het hier op aarde mooier worden, gezelliger. Zou er meer liefde, 
plezier, en minder boosheid en lijden zijn.  
 
WAT VERANDERT DEZE KENNIS AAN MIJN LEVEN?  
Het verandert alles!! Want we hebben op school en in de samenleving geleerd dat dingen op 
een bepaalde manier gaan en heel veel is gewoon niet correct.  
Het is net als kinderen vertellen dat de aarde plat is, of dat de aarde alleen maar in een cirkel 
om de zon draait. We vergeten te vertellen dat de zon door de ruimte reist en dat de aarde 
dus in een gigantische spiraal door het universum beweegt. En dat is maar één klein 
segmentje uit de totale UFT welke een bulk aan kennis is en welke het totale perspectief 
over jezelf in relatie tot het universum. De UFT zegt dat er oneindig veel informatie en 
oneindig weten in ons zit. Het is te vergelijken met fysica als die over zwarte gaten en alles 
waar Boeddha over sprak. Met andere woorden: ”de stilte (het ZIJN)” in je hart chakra. Dat is 
volgens de UFT het punt van eenheid (singularity). Dat is het punt van waaruit het energie 
veld (aura) rondom je lichaam ontspringt. Het is dus eigenlijk een 
wetenschappelijke/natuurkundige manier om dat te beschrijven waar de mystici van alle 
tijden en de grote meesters als Boeddha, Jezus en anderen over spraken. Het is dus een 
wetenschappelijke beschrijving van al datgene wat tot voor kort alleen op een spirituele, 
filosofische en intuïtieve manier begrepen werd. Voor westerse mensen als wij, die op 
school geleerd hebben: het één is wetenschap, het ander sciencefiction, en dat religie en 
laten we die dingen vooral niet door elkaar gooien , is dat lastig. Nu eindelijk krijgen we 
een meer holistische benadering die religie, spiritualiteit, wetenschap en andere disciplines 
combineert in één UFT. Dat zorgt ervoor dat alles weer logisch is, beter in en bij elkaar past 
en meer resonantie op deze planeet teweeg brengt. Hopelijk draagt het bij om ons te 
beschermen voor de vele rare dingen die er momenteel gaande zijn op onze planeet.  
 
EN EINSTEIN? WAS HIJ HIER OOK NIET MEE BEZIG?  
Einstein is verantwoordelijk voor de grootste stap die de mensheid heeft kunnen maken in 
het begrijpen van de natuurkunde van het universum. En wist deze mathematisch te staven. 
Voor Einstein kwam, waren ruimte en tijd twee aparte dingen. Hij zei: ”Ruimte en tijd zijn 
één en hetzelfde”, en zette er een streepje tussen (space-time). Nassim Haramein is het eens 
met veel van wat Einstein heeft gezegd. Relativiteit en dergelijke. Hij bouwt er op door. 
Nassim voegde een draaiing component toe aan het model van Einstein. Einstein zei space-
time maakt een bocht (als een trampoline met een zware bal er op) en Nassim voegde er 
aan toe dat er ook nog eens een draaiing is. Net als water wat door de afvoer gaat, het gaat 
niet recht naar beneden maar vormt een spiraal. Een spiraal naar het punt van eenheid 
(stilte) (singularity). Dat zorgt er voor dat alles in het universum draait, onze atomen, de 
aarde, de zon, maar ook sterren, zonnestelsels, melkwegstelsels en universums (!) ja 
meerfout, alles draait als een spiraal dynamiek. Als een tornado. En dat gebeurt in twee 
richtingen tot het punt van “stilte” (black hole), van waaruit een andere dynamiek in torus 
vorm alle informatie weer terug geeft. Oneindig. De UFT zegt dat het hele universum een 
mega verzameling van zwarte gaten is. Van het universum zelf tot aan het kleinste deeltje. 
Alles is een black hole (zwart gat). Dus het menselijke lichaam met 100 triljoen cellen elke cel 
gemaakt van biljoenen atomen, dat maakt dat je lichaam bestaat uit quintiljoenen kleine 
zwarte gaten. Dus als de oude meesters zeggen dat je licht bent, is dat letterlijk zo. Je bent 
dus gemaakt van vele, vele kleine mini zwarte gaten die allemaal kleine spiraaltjes zijn 
draaiend in space-time tot het stilte punt. Allemaal naar het punt van stilte met als centraal 
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stilte punt, dat punt waar alle kennis en weten samenkomt, het stiltepunt in je hart-chakra. 
Daar waar je gecentreerd bent, en waar je toegang toe hebt als je je naar binnen richt zoals 
met meditatie. Dus niet zoeken naar een God op een berg met pijlen van bliksem, nee dat is 
bangmakerij, maar met behulp van wetenschap. De UFT, wetenschap dus, laat je op een 
andere manier kijken en zegt: je bent een oneindig wezen met een oneindige relatie tot het 
universum en alles er in want alles in het universum is met elkaar verbonden door middel 
van ruimte (space, vacuüm). En bewijst die stelling ook. Duidelijk en te begrijpen door 
iedereen die zijn verstand en zijn hart open zet.  
ENKELE VOORBEELDEN VAN FOUTE INFORMATIE DIE WE KENNEN OVER HET UNIVERSUM.  
Onze UFT zegt dat de strong force niet bestaat. Ook donkere materie bestaat volgens ons 
niet. Wij denken dat dit misinterpretaties zijn door de aanwezige energie in de ruimte. 
Bedenk even dat we 96% van de materie in het universum niet kennen!  
We kennen slechts 4 % van wat er aan massa in het universum is… die andere 96% noemt de 
wetenschap “dark energy” of zwarte materie omdat we het niet kunnen zien en niet kunnen 
vinden. We investeren aanzienlijke sommen geld om dit te vinden, terwijl het antwoord 
misschien al die tijd al voor onze neus ligt.  
Elk atoom is voor 99,99999 procent gemaakt van ruimte. Het bestaat voor maar 0.00001 
procent uit iets anders als protonen, neutronen, elektronen. Dus het overgrote deel van ons 
universum is ruimte. Dus als je met een theorie komt die het universum beschrijft kun je 
maar beter rekening houden met die 99,99999 % ruimte.  
Maar tegenwoordig houden we alleen rekening met die 0,00001 %!! die ons de materiële 
wereld geeft. We meten dingen als licht, warmte, geluid, gamma straling, röntgen, 
microgolven, kosmische straling nemen daarvan de data en zeggen hier hebben we onze 
theorie, we hebben het hele universum verklaard… Eigenlijk maar 4 procent!!  
 
MIJN MOTIVATIE OM DE INFORMATIE OVER DE UFT TE VERSPREIDEN.  
Omdat ik wil dat onze kinderen en kleinkinderen een planeet krijgen waarop ze kunnen 
leven, en dat ze plezier kunnen hebben. Ik wil plezier hebben, en de weg die we momenteel 
begaan ziet er niet heel rooskleurig uit we lopen met zijn allen tegen de muur!!  
 
WAT IS DE TOEKOMST VAN ONZE AARDE? 
Die wordt geweldig, fantastisch! We moeten alleen ons gedrag en opstelling veranderen, de 
informatie die we naar buiten brengen moet anders. Die moet gebaseerd zijn op onze 
nieuwe kennis en wetenschap. Oude paradigma’s los laten. De verandering van: we leven op 
een platte planeet naar we leven op een bol, nam een hele tijd in beslag.  
Maar van een begrensd statisch universum waarin niets verandert naar een oneindig 
universum waarin we onbegrensde mogelijkheden hebben gaat heel snel. Kijk alleen al naar 
de genetica, wij kregen als kind te horen je hebt de genen die je hebt daar moet je het mee 
doen. Als je een kanker gen hebt dan is het maar zo. Nu weten we dat we DNA, genen, 
kunnen veranderen, met ONZE GEDACHTEN! We weten nu dat we met onze gedachten ons 
lichaam kunnen veranderen, als we anders denken over hoe we ons voelen weten we nu dat 
we ons zelf kunnen genezen. Ook dat bewijst onze UFT. Mathematisch, wetenschappelijk 
bewijs. Onze predispositie is niet meer. Als we familie hadden met kanker dachten we,” oei, 
ik krijg het dus ook”!, En ja je kreeg het. Nu weten we hoe dat anders kan. Ons denken helpt 
ons en we weten nu hoe het werkt. Dit is maar één voorbeeldje van de duizenden en 
duizenden dingen die we nu weten en die we de wereld willen vertellen en die ook werkelijk 
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gebeuren. Met smartphones en internet gaat dat razend snel en zo zal de transformatie ook 
heel snel gaan. Daar gaan wij van uit, de tijd is er rijp voor.  
 
Als u ook meer wilt weten over de UFT zijn er verschillende mogelijkheden. Een presentatie 
van 11 minuten, een presentatie van 90 minuten een presentatie van één dag of drie dagen 
en zelf presentaties van 3 weken die we doen tijdens UFT reizen naar relevante plekken op 
aarde, zoals Egypte, Mexico, Peru en Hawaï. Hoe diep wilt u gaan? Hoeveel wilt u weten? 
Neem de volgende stap.  
 
 
Meer informatie op: 
www.resonanceproject  
mail: info@resonanceproject.nl  
 

 
 

 

        

 

erleden – Heden- Toekomst 
 

Als we om ons heen kijken zien we de resultaten van het verleden, wat vorige 
generaties voor ons als leefomgeving hebben achtergelaten. Zijn we daar blij 

mee?… Zouden we het zelf anders hebben gedaan.. ? 
 
In 2013 is het initiatief van de petitie op www.verminder-electrosmog.nl ontstaan en we 
hebben uw hulp nodig. De tekst en het volume zijn een ‘schakel’ in een groeiend bewustzijn 
en beweging richting positiviteit en welzijn. Om dit te bereiken hebben we ook uw 
handtekening nodig. 
 
In tegenstelling tot wat de media en helaas ook de overheid ons laten geloven, zijn er talloze 
wetenschappelijke bewijzen die duidelijk aantonen dat electrosmog behoorlijk wat 
schadelijke effecten heeft op ons lichaam en op onze geest.  
 
In het licht van enkele recente ontwikkelingen zoals: de ontwerptekst van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, brieven van Mens en Spirit, het debat rond de witte zones 
(stralingsarme gebieden), verzoek tot rectificatie kennisbericht ‘kinderen en mobiele 

V 

http://www.resonanceproject/
mailto:info@resonanceproject.nl
http://www.verminder-electrosmog.nl/
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communicatie’, het verbod op Wi-Fi in crèches in Frankrijk enzovoort... is de tijd misschien 
rijp om deze petitie in te gaan dienen. 
 
Wij vinden bijvoorbeeld dat:  
Ons recht op onaantastbaarheid van de leefomgeving nu stelselmatig wordt geschonden 
door de Nederlandse staat. In meer dan 10.000 studies is aangetoond dat straling schadelijk 
is voor de gezondheid van mens en dier(1).  
Dat er ook veel studies door de telecom-industrie zelf gefinancierd worden met eigen en 
tegenstrijdige uitkomsten behoeft waarschijnlijk niet te worden toegelicht(2). Deze studies 
vertroebelen begrijpelijkerwijs de uitkomsten, maar wij vinden dat dit geen reden mag zijn 
om noodzakelijke maatregelen en beleid alsmaar voor zich uit te schuiven zoals nu wel 
gebeurd.  
 
Wij (Actiegroep Verminder Electrosmog) constateren namelijk dat:  
- Er al veel mensen klachten en/of schade ondervinden van de blootstelling aan straling zoals 
afkomstig van wifi, dect, gsm, umts, LTE(4G), Wimax en slimme meters.  
- Doordat deze straling verder reikt dan de eigen woning zijn deze stralingsbronnen niet 
enkel belastend voor de bewoner(s) zelf (eigen keuze) maar ook voor de woning(en) ernaast, 
eronder en/of er boven. Met alle gevolgen van dien. 
- Elektromagnetische velden (wifi, dect, gsm, umts en 
4G) zijn zonder enig onderzoek vooraf grootschalig 
ingevoerd.  
- Klachten voortkomend uit deze belastende 
leefomgeving uiten zich op verschillende wijze. 
- Iedereen is er ongevraagd en ongeïnformeerd aan 
blootgesteld, van baby tot bejaarde, van gezond tot 
ziek, van dier tot plant.  
 
Goed nieuws en tips 
Het goede nieuws is dat u zelf de stralingsbelasting in 
uw woon- of werkomgeving met een beetje geluk 
vaak tot wel 70% kunt reduceren.  
Doe internet zoveel mogelijk via een kabel en doe je dect (telefoon en/of babyfoon) de deur 
uit!  
Meet je huis eens door met een stralingsmeter. 
Kijk voor meer tips hier: http://www.verminder-electrosmog.nl/tips/ 
Voor het overige deel hebben wij politiek beleid en drastische maatregelen nodig. 
 
Maatregelen die in andere landen wél al getroffen worden, zoals bijvoorbeeld: 
- in Frankrijk is wifi en gsm op scholen verboden om gezondheidsredenen 
- in Israël zijn dect telefoons en babyfoons verboden vanwege de veel te hoge straling 
- de Russische gezondheidsraad adviseert aan zwangere vrouwen om niet te bellen met een    
mobiel i.v.m gezondheidsschade  
- in België is gebruik van een mobiel voor kinderen tot 7 jaar verboden  
- in Taiwan is een verbod op het gebruik van elektronische gadgets, zoals tablet en 
smartphone, voor kinderen tot 2 jaar 

http://www.verminder-electrosmog.nl/tips/
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- het Italiaanse en Israëlische gerechtshof erkennen het verband tussen hersenbeschadiging 
(tumor) en mobiel bellen. 
 
Wij willen: 
- Dat dringend het voorzorgsbeginsel in acht wordt genomen. 
- Er eerlijke voorlichting komt voor burgers in Nederland, zoals in veel van onze buurlanden 
ook plaatsvindt (3) en zoals de Europese Raad aanbeveelt.  
 
 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Keren wij het 
tij?  
In 1918 stopten de grote verzekeringsmaatschappijen met verzekeringen naar aanleiding 
van twijfels rondom asbest. Wist je dat dit m.b.t stralingsschade ook al is gebeurd?  
Vervolgens verschenen in de jaren ‘20 verschillende publicaties over de ziektes en risico’s die 
met asbest samen kunnen hangen. In 1993 werd asbest in NL verboden. 
75 jaar was er voor nodig vanaf de eerste waarschuwingen tot het uiteindelijke verbieden. 
Met roken een vergelijkbaar verhaal. 
In 1932 publiceerde de Duitse arts E. Schliephake gegevens in de ‘German Medical Weekly’ 
over transmitter-induced ‘microwave’/ ‘radio-wave sickness’. 
 
Het is inmiddels 2015 en de hoeveelheid electrosmog is wereldwijd groter dan ooit!  
 
Hoeveel mensen moeten er nog ziek, zwak en misselijk worden en hoe lang gaan we door?  
Wanneer gaan we kiezen voor bescherming, welzijn en een gezonde toekomst voor alles wat 
leeft?  
 
Is dit de richting die we op willen in de toekomst, wat we nalaten voor de toekomstige 
generaties. 
Of is dit de tijd om te laten zien dat wij het anders willen, kunnen en doen.  
 
Laat a.u.b. je stem horen en help ons mee. 
De petitie is er op gericht om bewustzijn te stimuleren en een prikkel af te geven aan de 
politiek (boven de 40.000 handtekeningen komt dit onderwerp op de agenda).  
Bijna 6000 mensen zetten al hun handtekening... TEKEN EN DEEL OOK!!!  
www.petitie-electrosmog.nl.  
 
Voor verandering én landelijk bewustzijn.  
Het is tijd voor gezondere alternatieven en aanpassing van het overheidsbeleid.  
Wij zijn de toekomst.  
 
Bedankt!  
 
Marloes en Suleika, namens Actiegroep Verminder Electrosmog. 
 
Hier vindt u meer informatie en kunt u de petitie tekenen 
PRAAT MEE… op verschillende plekken...  
Facebook pagina : “Straling vervuilt de ether” (nieuws) 

http://www.petitie-electrosmog.nl/
http://www.petitie-electrosmog.nl/
https://www.facebook.com/pages/Straling-vervuilt-de-ether/243634865678722?ref=bookmarks
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Facebook groep : “Straling en Zo” (samenwerken en gesprekken) 
 
Noten:  
http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/ 
https://www.youtube.com/watch?v=vJ96iKPrlow&feature=youtu.be 
http://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/6758/redir 
https://www.facebook.com/GinStraelingTeVeeEe  
 

 
 

 

ven voorstellen: Yvonne van der Burg (1964)  
 

Spreekster voor de GVA 
 

Gezond verstand is voor mij op zoek gaan naar de bron. Niet blijven 
‘hangen’ in iets dat niet werkt, maar oplossingen zoeken die blijvend 
resultaat opleveren. Die ervaring wil ik graag met anderen delen. 
 
Voeding als medicijn 
Tientallen jaren had ik last van hoest, chronische verkoudheid en 
voorhoofdsholte-ontstekingen. Wanneer ik van de fiets stapte of me 
anderszins ingespannen had, wanneer het vochtig weer was. Ik wist 
niet beter, daar was altijd die kuch door slijmvorming.  
’s Morgens na het opstaan vaak zo hevig dat ik gal spuugde. 
Daarnaast ontstonden veel vage klachten als jeuk, misselijkheid, 
spierkrampen en vermoeidheid.  
Ik kreeg regulier de diagnose ‘allergie’ en gaf kapitalen uit aan 
neussprays. Dit hield ik vele jaren vol, telkens met slechts tijdelijk 
resultaat en me niet realiserend dat het anders zou kunnen.  

In 2008 ging het na een stressvolle periode mis: de holtes zaten compleet dicht. Ik voelde me 
heel ziek en kon thuis en op het werk niet meer goed functioneren. Ik zou astma hebben en 
geopereerd moeten worden aan de openingen van de holtes, volgens de artsen. Dit advies 
volgde ik niet op. De ‘puffers’ maakten me namelijk benauwd, waar ik eerst geen last van 
had. De operatie zou geen pretje zijn en bovendien kreeg ik geen garantie daarna bevrijd te 
zijn van verstopte holtes.  
Na het over een andere boeg te hebben gegooid constateerde een mesoloog een hevige 
Candida-schimmelinfectie in de darmen als oorzaak van alle problemen en adviseerde mij 
mijn voeding om te gooien. Onder andere suiker, gist, koemelk, schimmelverwante 
producten en de beruchte E-nummers werden voortaan vermeden. Wat toen gebeurde leek 
een wonder: na enkele weken was de darmflora hersteld en waren de eerste klachten 
verdwenen! Het dieet werd mijn levensstijl met als gevolg dat álle klachten verdwenen en 
niet meer terugkeerden. 
 
Passie 
Als ervaringsdeskundige op het gebied van Candida volg ik nu mijn passie: zoveel mogelijk 
mensen informeren over Candida als mogelijke bron van veel (vage) klachten.  

E 

https://www.facebook.com/groups/609985079037253/
http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/
https://www.youtube.com/watch?v=vJ96iKPrlow&feature=youtu.be
http://www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/6758/redir
https://www.facebook.com/GinStraelingTeVeeEe
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In 2012 verscheen mijn boek Heb jij Candida? Ik (k)ook!  
Een eyeopener voor wie niet eerder over Candida heeft gehoord en als 
handleiding voor Candidapatiënten die het dieet moeten volgen. 
Aanvullend verzorg ik vanaf 2013 suikervrije kookworkshops, proeverijen 
en presentaties en als Candidacoach motiveer ik nu Candidapatiënten op 
weg naar gezondheid.  
Tijdens een presentatie over mijn ervaringen en mijn boek nodig ik de 
mensen graag uit hun lichamelijke klachten in een ander daglicht te zien. 
De herkenning bij velen is groot!  
Ik verheug me er zeer op de mensen in het land te ontmoeten.  
Het geeft mij enorm veel voldoening en energie en hoor regelmatig dat 
mijn ogen glinsteren wanneer ik mijn ervaring met Candida met anderen 
deel.  
 
Yvonne van der Burg 
 

 
 

 

okter Moolenburgh in Roermond! 
 

In onze eerste Nieuwsbrief van 2015 heeft een stukje gestaan over de 
lezing die dokter Moolenburgh zal verzorgen in Roermond. 

 
Deze lezing zal plaats vinden op een andere 
locatie. 
 
 

Even alle gegevens op een rij:  
 
Datum  : 28 februari 2015 
Tijd  : 14.00 - 16.30 uur 
Entree  : € 15,00 
 
Locatie  : Theaterhotel "De Oranjerie" 

  Joep Nicolaszaal 
  Eerste etage (bij de receptie is een lift) 

 
Adres  : Kloosterwandplein 12-16 

  6040  AE ROERMOND 
 

  De locatie ligt op 5 minuten loopafstand van het station.  
 
Aanmelden : via de site www.het-labyrint.com (Klik op: Agenda) 
 

 
  

D 

http://www.het-labyrint.com/
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eloofd is beloofd… 
 

Op zaterdag 31 januari ben ik met Marian naar het Weston Price 
Congres geweest in Driebergen.  

Driehonderd belangstellenden maakten een prachtige dag mee. Aan het einde van de dag 
vroeg de congresleider ons om minstens tien bekenden te vertellen wat wij hadden gehoord. 
Bij dezen dus! 
 
Vier sprekers werkten mee: 
 
Alex Abeling 
Onderwerp: Bio-holistische tandheelkunde 
 
Hieronder wordt verstaan het totaal gezond maken van de mond, zodanig dat 
er geen storingen meer zijn vanuit diezelfde mond op de rest van het lichaam. 
In de mond treffen we stoorvelden aan die energetisch via de meridianen het 
lichaam met al zijn individuele functies kan storen. Deze stoorvelden dienen 
der halve allemaal verwijderd te worden. De mond is het meest vergeten 
onderdeel van het lichaam. www.bio-holistischetandheelkunde.nl 
 
 
 

Roelf Havinga – Bodemdeskundige 
Onderwerp: Bodem in balans 
 
Een bodem in balans, met de juiste verhoudingen van koolstof, mineralen en 
voedingsstoffen, is de sleutel tot gezondheid en overvloed bij plant, dier en 
mens. www.team-ecosys.nl 
 
 
 
Mike Donkers:  
Onderwerp: Voeding en fysieke degeneratie 
 
In 2007 las ik het boek Nutrition and Physical Degeneration van Weston Price. 
Dit boek veranderde mijn leven. Het inspireerde mij om me te gaan verdiepen 
in de wijze tradities van natuurvolkeren, die eeuwenlang door middel van 
overlevering werden overgebracht van de ene generatie op de andere. Ik ben 
van mening dat het deze eeuwenoude kennis en wijsheid is die we moeten 
herontdekken. De tradities van jager-verzamelaars, nomadische stammen, 
landbouwers en veehouders, dat is waar we vandaan komen en ook weer naar 
terug moeten keren. Om die reden heb ik me in 2009 aangesloten bij de Amerikaanse 
Weston A. Price Foundation, ben ik in 2010 een online forum gestart en heb ik de 
Nederlandse editie van het boek van Price, Voeding en fysieke degeneratie, mogelijk helpen 
maken. 
http://www.mikedonkers.com.  

B 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-TWw33xUkC5s/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAnw/Tlkd7fUUn98/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/114480709166224288162/videos&h=324&w=324&tbnid=OR_HRnMk3L1QwM:&zoom=1&docid=xe_5ETJc0IXfJM&itg=1&ei=i9_QVPqDFcfwUKq0g-AH&tbm=isch&ved=0CCUQMygEMAQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.magneetfestival.nl/wp-content/uploads/foto.jpg&imgrefurl=http://www.magneetfestival.nl/idea/mike-donkers&h=236&w=200&tbnid=Dk8BxPF6z8swOM:&zoom=1&docid=z_J2eCYKRP3afM&ei=wd_QVPGZL4S1Ud7mgPgB&tbm=isch&ved=0CCQQMygFMAU
http://congres.westonprice.nl/wp-content/uploads/2014/10/Alex-Abeling.jpg
http://www.bio-holistischetandheelkunde.nl/
file:///C:/Users/Freek%20Bleeker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7ISCVXG0/www.team-ecosys.nl
http://www.westonaprice.org/
http://www.westonprice.nl/
http://www.succesboeken.nl/boeken/9789079872428/Voeding-en-fysieke-degeneratie#.Ul7m51PmDj4
http://www.mikedonkers.com/
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Weston A. Price 

Kijk ook bij: www.voedingsisgezondheid.nl 
Sally Fallon Morell: 
Sally is de Presidente van de Weston Price Foundation. Zij is ook de auteur van het boek 
Nutricious Traditions. www.westonaprice.org 
Aan de hand van een Power Point presentatie leidde zij ons in twee lezingen 
langs de 11 principes van Weston Price. 
 
Weston Price is de auteur van Voeding en fysieke degeneratie. Hij is de 
tandarts/kaakchirurg die 14 natuurvolkeren bezocht en er wetenschappelijk 
onderzoek deed naar leef- en voedingswijzen. 
 
Deze 11 principes vermeld ik hier: 
 
Principe 1 : Geen van de 14 volkeren gebruikte industrieel – fabrieksmatig bewerkte 

voeding. 
Principe 2 : Bij alle volkeren kwamen dierlijke producten voor. 
Principe 3 : De Sleutel voor Weston Price – de voeding bij de 14 volkeren kende een 

hoge dichtheid van voedingskwaliteit – bv 4x zoveel calcium en andere 
mineralen en 10 x zoveel vet - oplosbare vitaminen A,D,E,K dan bij de 
moderne Amerikaanse voedingswijze. 

Principe 4 : Alle 14 volkeren kenden een vorm van het koken van voedsel, daarnaast 
aten zij altijd een deel van het dierlijk voedsel rauw.  

Principe 5 : Alle 14 volkeren kenden hoge niveaus van enzymen en van gunstige 
bacteriën in hun voeding. 

Principe 6 : De 14 volkeren gebruikten granen, noten, groenten in geweekte, gesproten, 
gefermenteerde of op natuurlijke wijze gegiste vorm. 

Principe 7 : Bij de 14 volkeren varieert de calorie waarde tussen 30% en 80%, maar 
slechts 4% calorieën kwam uit meervoudig onverzadigde vetzuren. 

Principe 8 : De 14 volkeren gebruikten een bijna gelijke hoeveelheid omega 3 en  
  omega 6. 
Principe 9 : Alle 14 voedingswijzen bevatten enig zout - in   
   verschillende vormen. 
Principe 10 : Al de 14 volkeren maakten gebruik van botten, meestal in 

de vorm van een botten-bouillon. 
Principe 11 : De 14 volkeren leefden zo dat zij voorzieningen troffen 

voor de volgende generaties. 
 
Volgend jaar ook meedoen?  
 
Vriendelijke groet, 
 
Ben Wardenburg, GVA-locatiehouder Epe 
 
 

 
 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kitchenstewardship.com/wp-content/uploads/2010/04/SallyFallonMorell.jpg&imgrefurl=http://www.kitchenstewardship.com/2010/04/30/the-soaking-grains-debate-meet-the-experts/&h=287&w=287&tbnid=bFflcNPz3aGGdM:&zoom=1&docid=cQmkKN3ihCWN5M&ei=DuDQVJWTBsL8UNzcgYAB&tbm=isch&ved=0CCQQMygFMAU
http://www.voedingsisgezondheid.nl/
file:///C:/Users/Freek%20Bleeker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7ISCVXG0/www.westonaprice.org
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ven voorstellen: Jacolien Vos,  
 

GVA-locatiehoudster Afferden 
 

Als nieuwe locatiehoudster van de Gezond Verstand Avonden 
mag ik een stukje in de Nieuwsbrief schrijven.  
 
Zondag 25 januari jl. hebben we bij Conventes een lezing van 
dokter Frits van der Blom gehad.  
Na afloop van de lezing met Frits in gesprek gekomen over 
hoe verder te gaan met onderwerpen die er toe doen.  
Hoe zou ik deze kunnen delen met andere geïnteresseerden? 
Hoe zou ik continuïteit aan kunnen brengen? 
 
Frits kwam met het voorstel om locatiehoudster te worden. 
Met Anneke Bleeker in contact gekomen en nu, in 
sneltreinvaart, locatiehoudster geworden. 
 
In 2014 ben ik gestart met Conventes; dit is een aangename 
ruimte waarin we elkaar kunnen ontmoeten.  
Hier organiseer ik lezingen, huiskamerconcerten en andere 
activiteiten die mensen, die maatschappelijk betrokken zijn, 
graag met elkaar willen delen.  
 
De Gezond Verstand Avonden zijn een prachtige aanvulling op onze locatie.  
Bij dezen ben je van harte uitgenodigd om zondag 8 maart a.s. deel te nemen aan de lezing 
‘Etiketten onder de loep’ van dokter Frits van der Blom.  
 
Aanvang is 14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur. 
 
Locatie  : Conventes 

  Van Heemstraweg 38 
  6654 KE  AFFERDEN (Gld) 

 
Telefoon : 0487-509605 
Mobiel  : 06-23111220 
 
Wie weet tot dan, 
 
Hartelijke groet, 
 
Jacolien Vos 
 

 
 

 

E 
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Quote: 
 

Volg niet de ideeën van anderen, 
maar leer te luisteren naar de stem in jezelf. 

 
Dogen Zenji 

en – weliswaar zeer kort – verslagje  
 
van de vorige Gezond Verstand Middag in Schoten (België) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een journalist van een lokale krant was 
aanwezig bij de vorige Gezond Verstand 
Middag in Kasteel Schoten, in België, vlak 
boven Antwerpen en deed een kort verslagje 
van deze middag.  
 

De belangstelling voor de GVM in Schoten 
groeit.  
Zaterdag 21 februari aanstaande is de volgende 
middag. Zie hiernaast voor het programma! 
 

 

E 
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http://www.desteronline.nl/gezond-verstand-avond-pniel/    
 

REACTIE: 

 

HANS STIL / 27 JANUARI 2015 
Ik was er die avond bij en vond het een heel verhelderd verhaal hoe wij allen in het huidige 
economisch systeem gevangen zitten. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om zaken aan 
te pakken werd mij duidelijk. Met de gegeven oplossingen ga ik aan de slag en ik hoop velen 
met mij. Het was een heel inspirerende avond. 

 

http://www.desteronline.nl/gezond-verstand-avond-pniel/
http://www.desteronline.nl/gezond-verstand-avond-pniel/#comment-805
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e kleine bijeenkomsten in huiskamersfeer… 
 

Bij Lamija in Son en Breugel heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden 
binnen het Gezond Verstand Avonden concept. 

Bij deze avonden komt geen spreker maar vult men zelf in wat er op de agenda komt, wat er 
gezamenlijk kan ontstaan, welke onderwerpen onderling behandeld kunnen worden, 
oftewel: vrijheid blijheid, maar wel een avond met inhoud. 
Ik werd helemaal blij van de mail die ik kreeg van Lamija; daarom hieronder een klein stukje 
van haar verslag. 
Dit is de bedoeling: kennis delen, doen wat de deelnemers belangrijk vinden, ook hier weer 
een gezamenlijke passie. 
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en er mogen meer van deze huiskamer 
GVA bijeenkomsten komen. 
Interesse? 
Mail mij en je krijgt de uitleg: Anneke@gezondverstandavonden.nl 
De ‘entree’ is altijd 5 euro inclusief koffie/thee. 
Wanneer er onderling ideeën komen om extra lekkernijen passend binnen dit concept te 
presenteren dan kan men dat zelf oplossen, of een ieder neemt wat mee of de onkosten 
worden gedeeld met elkaar. 
In Son en Breugel en in Heerhugowaard draait dit nu zeer recent, een nieuw initiatief naast 
de locaties met de lezingen op maandelijkse basis, het één ondersteund het ander. 
Zo kun je ook een onderwerp van een lezing samen verder bespreken en… gelijkgestemden 
vinden gehoor bij elkaar wat zeer belangrijk is in deze huidige tijd. 
Lamija dank dat ook jij gastvrouw wilt zijn. 
 

Anneke 

 
 

Opkomst: 4 personen (waaronder 1 vriendin die op bezoek was). 
 
Een gekruid gezelschap (Italiaans, Pools, Duits en Nederlands) mijzelf niet inbegrepen. Het 
was erg gezellig, snel werd voedsel geruild en werd warmhartig informatie uitgewisseld. Het 
idee om gezamenlijk een moestuintje op te starten was snel gemaakt. Iedereen heeft een 
taakje die hij/zij zal uitvoeren.  
We zijn van plan gezamenlijk en afzonderlijk van elkaar ons te verdiepen in biologisch 
verbouwen van groentes. Mensen in ons referentiekader te vragen ons hierbij te 
ondersteunen, kijkje te nemen in andermans tuintjes.  
Ook willen we graag gezamenlijk een wandeling langs eetbare wilde planten.  
Zo kunnen we meer feeling krijgen met de natuur.  
Eerst werd gedacht dat we erg weinig weten, maar snel kwamen we tot de conclusie dat 
iedereen wel iets wist en gezamenlijk ons kennis kunnen bundelen.  
Jola (Poolse biologie docente) kan niet wachten om experimentjes te doen met de groentes, 
Giuseppe (de Italiaan) kan niet wachten de zaadjes uit Sicilië hier te planten, die ECHT naar 
groenten smaken! Ilka (mijn vriendin uit Duitsland) wil ons van informatie voorzien! Het idee 
is geboren! We houden jullie op de hoogte… 
 

Groetjes Lamija 

 

D 

mailto:Anneke@gezondverstandavonden.nl
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o dochter, zo vader… 
 

Zoals Anneke haar vraagtekens zet bij heel veel zaken die op dit moment 
spelen, laat haar vader zich ook niet onbetuigd, zo blijkt uit onderstaand 

ingezonden stuk in de Alkmaarsche Courant van dinsdag 10 februari 2015: 

 

 
 
 

ven voorstellen: Han Horstink, spreker voor de GVA 
 
Als nieuwe spreker voor de Gezond Verstand Avonden 
stel ik me graag voor.  

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

Z 

E 
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Han verzorgt voor de GVA een lezing met de titel: 
Helpt fairtrade echt tegen armoede? 
 
Een prikkelende dia-lezing met brede informatie & concrete voorbeelden. 
 
Aan de orde komen:  

 Wat is Fairtrade?  

 Hoe wordt er gecontroleerd?  

 Wat is het effect voor producenten?  

 Helpt het echt om armoede te bestrijden?  

 Waar kun je het kopen?  

 Op welke keurmerken moet je letten?  

 Wat zijn problemen en discussiepunten?  
 
Meer informatie: www.hanhorstink.nl  
 

 
 
 

 
 
Het Spirit of Health Congres 2015 presenteert voor de eerste keer in Nederland befaamde 
presentatoren uit onderzoek en praktijk van de alternatieve geneeskunde. Met spannende 
lezingen en belangrijke informatie van wegbereiders op hun vakgebied van de gezondheid, 
kunt u uitkijken naar een bijzonder congres in een fantastische ambiance. 
 

Jim Humble ontdekte in 1996 MMS en publiceerde over zijn resultaten met de 
antibacteriële werking van chloordioxide.  
Chloordioxide is de beste viruskiller en doodt in korte tijd bacteriën, 
parasieten en andere ziektekiemen.  
Jim Humble geeft regelmatig workshops in Mexico en is een graag geziene gast 

op congressen waar hij over zijn vele belevenissen en ervaringen vertelt. 
 

Dr. Andreas Kalcker ontdekte in 2013 een nieuwe toepassingsvorm van 
chloordioxide die hij CDS noemde.  
Samen met Kerri Rivera ontwikkelde hij een succesvol therapieconcept bij 
regressieve vormen van autisme.  
Parasitaire afvalstoffen worden hierbij als oorzaak genoemd voor de symptomen 
van autisme. 

 

http://www.hanhorstink.nl/
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Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker / Frank Bleeker  
 

Teksten: Anneke Bleeker / Frank Bleeker / Anja Peters / Eric vdf ten Hoopen / Marloes en Suleika namens Actiegroep 
Verminder Electrosmog / Yvonne van der Burg / Hannah Jansen / Ben Wardenburg / Jacolien Vos / Hendrik 
Toets / Lamija Dzigal-Bektesevic / Han Horstink / Leo Koehof 

 

Foto’s:  Anneke Bleeker / Eric vdf ten Hoopen / Marloes en Suleika namens Actiegroep Verminder Electrosmog / Yvonne 
van der Burg / Actiegroep Verminder Electrosmog / Yvonne van der Burg / Internet / Jacolien Vos / Hendrik 
Toets / Han Horstink / Leo Koehof 

 

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 
 

Adrian Jones werd 1949 op'natuurlijke wijze'geboren, kreeg twee jaar lang 
borstvoeding, kreeg geen vaccinaties en nooit antibiotica.  
Hij groeide vegetarisch op en werd door zijn moeder aangemoedigd 
blootvoets in de zon te lopen.  
De natuurlijke opvoeding heeft hem zozeer gevormd, dat hij later 

natuurgeneeskunde ging studeren. 
 

Antje Bultmann is geboren in 1941.  
Ze studeerde journalistiek en werkte later als wetenschapsjournaliste, auteur en 
coauteur. Ze publiceerde in kranten en magazines.  
Voor haar publicaties over whistleblowing (klokkenluiders) en burgerlijke moed in 
de EOLSS UNESCO encyclopedie, kreeg ze in 2005 de „Rupert Ried!" Award, die 

door de Oostenrijkse stad Wenen, uitgereikt wordt. 
 

Prof. Dr. Simoncini is chirurg en specialiseerde zich later in oncologie.  
Na vele jaren van onderzoek kwam hij er achter dat sommige vormen van 
kanker op een infectieziekte - door schimmels - terug te leiden zijn.  
Dr. Simoncini houdt wereldwijd voordrachten en deelt zijn ervaringen met de 
behandeling van natriumbicarbonaat bij allerlei vormen van kanker. 

 

 
 

mailto:Anneke@gezondverstandavonden.nl
http://www.spiritofhealth.nl/

