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Inleiding

Deze brochure is een handreiking én felicitatie, speciaal aan ouders die een

pasgeboren baby hebben gekregen. Wij hopen dat de bevalling voorspoedig

is gegaan en u een lief en gezond klein kindje hebt gekregen.

Wat een wonder is toch de geboorte van een nieuw leventje! Dan is er

reden te over om dankbaar en gelukkig te zijn. Echter, het krijgen van een

baby, brengt ook verantwoordelijkheden en zorgen met zich mee. Het

jonge leventje is aan uw zorgen toevertrouwd.

Ja, het leven -en zeker het nieuwe jonge leven- is aan de ene kant heel

sterk, flexibel en best wel bestand tegen een stootje. Maar aan de andere

kant is zo’n jong leventje uiterst kwetsbaar. Er loeren allerlei virussen,

ziektekiemen  en dergelijke, op de gezondheid van uw kindje.

Inderdaad, de gezondheid en het

welzijn van uw jonge kindje dáár

draait alles om. Daarvoor hebt u

als rechtgeaarde ouders álles over.

U w  k i n d j e  i s  i m m e r s

onvervangbaar, onbetaalbaar, een

geweldig geschenk wat aan u in

feite in bruikleen is gegeven.

Maar in uw zorgen staat u niet

alleen!

De medische gezondheidszorg in

de ruimste zin des woords heeft er kennelijk ook alles voor over om uw

kindje gezond te laten opgroeien. Zij hebben een heel pakket aan

preventieve middelen ter beschikking en willen zo spoedig mogelijk na de

geboorte u al een handje helpen het kind te beschermen tegen allerlei

mogelijke ziekten. Ziek-zijn mag gewoon weg niet! Men wil het kind

allerlei kinderziekten besparen. Ziekten zijn immers vervelend, in het

nadeel van het kind en risico vol, zo beweert men.

Dus gauw uw kleintje laten inenten?

Over die vraag wilden wij het met u hebben in deze brochure, om te zien of

u er wel zo verstandig aan doet om uw gezonde kindje te laten inenten.

Iedereen doet het toch, zult u zeggen. Dat is onjuist. Er komen steeds meer

en meer ouders die hun kindje niet laten inenten. En waarom?

Lees dat in het vervolg.

2       Vaccineren, fluor en bloedtransfusies:    welles  of  nietes ?

Gezondheid is de ruggegraat van de mensheid

Wanneer wij oppervlakkig de Westerse samenleving bezien en men daarbij

ons de vraag stelt: ‘Wat is naar Uw mening het hoogste goed van een

volk?’   zal het antwoord wellicht zijn, afgaande op de gevolgde politieke

lijn van de overheid, dat  materiële welstand en groei van de economie met

behoud van arbeidsplaatsen het hoogste goed en bezit is voor ons volk en

andere volkeren.

Er zullen er zijn die zich hiermee niet kunnen verenigen en stellen dat de

vrijheid ons hoogste goed is, wijzend naar de Oostblok-landen en andere

regimes. Zo is overal iets voor te zeggen, maar toch, wanneer wij dieper

nadenken en ons realiseren wat in feite het hoogste goed en bezit is dat een

volk aan elkaar verbindt, het doet slagen en overwinnen, dan, ja dan is het

niet de materiële welstand, en zelfs niet de vrijheid wat ons hoogste bezit

vormt. Wij kunnen immers een zeer goed volk zijn, eensgezind, ook al zijn

wij arm; het is zelfs mogelijk dat wij een grotere eenheid vormen als volk

wanneer wij beroofd waren van onze vrijheid. Wat mag dan wel het

hoogste goed en bezit van een volk zijn?

Welnu, dat is de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de zelfbewustheid

en de levensvreugde! Wanneer een volk op aarde deze attributen,

eigenschappen en kwaliteiten bezit, kan het eventueel de verloren welstand

en vrijheid met gemak heroveren, kan het zeker in alle noodzakelijke

levensbehoeften voorzien. Heeft u zich weleens afgevraagd of onze

industrie over het algemeen de gezondheid, zelfbewustheid en vreugde

dient? Het lijkt er niet op, want ons volk, en andere volkeren, worden

steeds zieker, onzekerder en verzadigd met allerlei surrogaat. In een ziek

lichaam kan geen gezonde geest wonen, en in een ziek volk kan geen

gezonde mentaliteit en levensvatbaarheid zijn.

Wij behoeven elkaar toch niets wijs te maken; u weet net zo goed als

iedereen dat er in deze wereld subversieve krachten werken om juist dat

hoogste goed van ons af te pakken en de zaak te ondermijnen op alle

mogelijke manieren met de meest subtiele methoden en men ons

voorbestemt tot genocide.

Het moeilijke is echter om te identificeren wie wie is en hoe men opereert. 

U doet er goed aan de publicaties van dr. Matthias Rath te lezen, dan krijgt

men enig inzicht in wat zich allemaal afspeelt in de farma-industrieën.

Info tel. 0546-533333 of internet: http://www.rath.nl
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Velen maken zich ondanks alles weinig zorgen en zien wel waar het schip

zal stranden. Wanneer wij echter nog een paar procent

verantwoordelijkheid, medemenselijkheid en liefde in ons hebben willen

wij toch wel heel graag weten wie en wat ons en ons nageslacht in feite

bedreigen met de regelrechte dood, en hoe men dat doet.

Waarschuwing tegen vaccinaties

Nogmaals, stel dat u pas een klein kindje hebt gekregen, misschien wel de

eerste. Dat is toch een groot wonder! Wanneer je zo’n klein schepseltje ziet

en alles erop en eraan zit, dan is dat

bewonderenswaardig. En dan nog zo klein, om later

een volwassen mens te worden. De Schepper heeft de

voortplanting in unieke banen geleid, voor ons verstand

te hoog. 

U gelooft toch zeker niet dat kinderen door de ooievaar

ergens worden gehaald en thuis worden gebracht bij

ouders? Kleine kinderen komen niet uit de boerenkool

en vallen niet uit de lucht. Nee, de conceptie komt normaliter op de

natuurlijke wijze tot stand, waarvan wij moeten bekennen dat zulks op een

unieke wijze geschied.

Van  iemand die als uitvinder een knap stukje werk heeft verricht wordt

wel gezegd: ‘Hij heeft er over nagedacht’. Welnu, zou de Schepper van álle

dingen er niet over nagedacht hebben hoe Hij de mensen zou maken? En

hoe Hij zou willen dat de mensen zich zouden voortplanten?  Zou Hij soms

vergeten zijn dat jonge kinderen kinderziekten kunnen krijgen? Zou Hij

een falend immuun- of afweersysteem aan ons mensen hebben

meegegeven, waaraan zo nodig entstoffen dienen te worden toegevoegd?

En zou er dan bij de jonge kinderen door Hem, als de knapste Ingenieur,

niet aan zijn gedacht een degelijk afweer systeem “in te bouwen” om

ziekten te overwinnen? Ja zeker, wees niet bang en laat uw kleine kindje

niet vol spuiten met ziektekiemen en andere schadelijke stoffen, wanneer

er nog geen sprake is van ziekte, dus preventief. Het lichaam zélf is uniek

en maakt zélf de afweerstoffen aan zodra dat noodzakelijk is. Koorts is

daarbij een probate stimulans, waarvoor wij niet bang behoeven te zijn.

Laat de natuur haar gang maar gaan!

Er is een boek genaamd: "THE POISONED NEEDLE" van Eleanor

McBean, verkrijgbaar bij: American Promise, Box 5334, PHOENIX AZ
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85010, USA. Dit boek gaat over vaccinaties en de gevolgen. De feiten zijn

schokkend. Er worden n.l. door het toedienen van polio-vaccin meer

kinderen ziek van het vaccin dan van de polio. Vaccinaties blijken één der

voornaamste bronnen te zijn van de vele menselijke ziekten. Het valt dan

ook zeer te betwijfelen dat regeringen en medische diensten werken in het

belang der volksgezondheid. De auteur van het boek zegt: “vaccinaties

verhogen kans op ziekten en de medici verbergen deze feiten”.

Uit de inhoud van het boek geven wij u enige onderwerpen op:

- hoge sterfte onder ingeënte soldaten

- vaccinatie is niet wetenschappelijk

- artsen voorzien in de toekomst naties vol invaliden

- polio veroorzaakt door vaccinatie

- pas op voor poliovaccin, door dr. H.M. Shelton

De schrijver zegt verder: “De volksgezondheid daalt zeer snel, ondanks alle

vaccins en medicijnen. Uit rapporten blijkt dat er op elke 100 mensen maar

moeilijk één is te vinden die normaal gezond is. Veel ziekten zouden te

vermijden zijn indien de mensen niet vergiftigd werden door vaccins,

chemische medicijnen, drugs en onnodige operaties”.

Dr. J.W. Hodge schrijft in zijn boek "The Vaccination Superstition":

“Vaccinatie is implantatie van ziekte en verlaagt de weerstandscapaciteit”.

Dr. Bell zegt dat bloedbevuiling van en door vaccins een der

hoofdoorzaken is van kanker.

Dr. E.J. Post, Berimont Mich. zegt: “Ik heb kanker verwijderd van ingeënte

armen precies op de plek waar dit gif was geïnjecteerd”.

W.B. Clark: “Ik heb nooit een kankergezwel gezien bij oningeënte

personen”.

Dr.H. Snow van Londen Cancer Hospital: “Ik ben overtuigd dat 80% van

de kankersterfgevallen veroorzaakt werd door vaccinaties”.

Dr. Forbes Laurie, directeur Metropolitan Cancer Hospital Londen:

“Ik ben overtuigd dat de verhoging van kanker komt door vaccinaties”.

Robert S. Allen, Washington schreef in het New Yorkpost: “doktoren en

hun staf van het Nationale Gezondheidsinstituut laten hun eigen kinderen

niet inenten”.

Zijn deze doktoren crazy? Wij mogen onze bloedvaten als deze gezond zijn

niet vol laten spuiten met sap van gruwelijke dingen, zoals een dokter het

poliovaccin ronduit "apen-jus" noemde!
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“Eerlijke informatie over vaccineren”

"In het artikel 'laat je je kind wél of niét inenten?' (Gezondheidsnieuws nr. 8, 2000) zegt dhr.

Lancee van het Ministerie van Volksgezondheid dat ouders zich goed moeten laten

informeren. Volgens mij ligt daar het grootste probleem. De informatie die vanuit het

consultatiebureau en de overheid wordt gegeven, is helaas meer gebaseerd op het

instandhouden van een mythe dat 'het prikje' veilig en effectief is, dan op de realiteit. Veel

ouders komen hier pas achter als hun kinderen kampen met bijwerkingen. Als ze tenminste

een verband leggen tussen de klachten en de vaccinaties. Wat mij erg shockeert, is dat risico's

en bijwerkingen uitgebreid in de medische literatuur 5eschreven zijn, maar het desondanks

bijna een taboe lijkt te zijn voor artsen om dit met de ouders te bespreken."

[)oor Frankema uit Amsterdam

“Ik was erg blij met het duidelijke artikel over vaccineren dat afgelopen augustus in

Gezondheidsnieuws stond. Nadat wij ons grondig hebben laten informeren, besloten we geen

van onze driekinderen te laten inenten (de oudste is nu bijna zes jaar). Alle drie zijn ze gezond,

vrolijk en makkelijk. Nooit hebben wij ook maar één seconde spijt gehad van deze beslissing,

ondanks de sociale druk om ons heen. Het wordt tijd dat ouders wakker worden geschud en

het ware verhaal achter inentingen horen. De feiten worden bewust achter gehouden: vaccins

zijn nooit dubbelblind onderzocht. In Amerika wordt jaarlijks negentig miljoen dollar uitge-

keerd aan slachtoffers van vaccinaties, maar in Nederland krijgen de ouders niet eens de

bijsluiter te zien! Ik hoop dat dit artikel veel lezers de ogen heeft geopend."

                                           Sylvia Ankum uit Amsterdam

Kennelijk is men bezig via de gezondheidszorg een hele generatie mensen

ziek te maken en langzaam maar zeker uit te roeien! Zijn zij waanzinnig

geworden? En waarom zijn wij argeloos en naïef door hun raad op te

volgen? Met vaccinaties doen zij een regelrechte aanval op onze hersenen,

zo blijkt uit verschillende medische rapporten. Er bestaat dan ook geen

enkele garantie dat een vaccin volkomen veilig en onschadelijk is. 

Dr. Viera Scheibner is een van ‘s werelds grootste vaccin-onderzoeksters.

Zij zegt dat “vaccinaties de enige en meest gemeenschappelijke

preventieve oorzaak zijn van kindersterfte”.

En prof. Gordon Stewart van de Wereld Gezondheid Organisatie zei in

1980 dat alleen in Engeland reeds honderden, zo niet duizenden gezonde

kinderen nú met beschadigde hersenen zijn als gevolg van vaccinaties!

En waarom? Vaccinaties leveren de farma-industrie miljarden op.

Allereerst verdient men grof aan de vaccins, en daarna verdient men

eindeloos aan de talrijke complicaties die uit de vaccinaties voortkomen.

(Uit Gezondheidnieuws 1-1-2001)
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Vaccinaties:

Nogmaals, blijkbaar heeft onze Schepper de natuur

niet goed gemaakt, en zeker de mens niet. De vloek

over de zonde wil men trachten op te heffen door

allerlei middelen in te spuiten of in te geven die

tegen de natuur ingaan. Reeds bij pasgeboren

kinderen staan artsen en zusters klaar met spuiten om de baby van allerlei

stoffen te voorzien, waarvan zij voorgeven dat daardoor het kind

beschermd wordt tegen ziekten. Als of sommige kinderziekten zo erg

zouden zijn. Vaccinaties zouden het immuunsysteem stimuleren. Dat is

bedrog. Zij helpen juist het immuunsysteem om zeep, waardoor de deur

geopend wordt voor allerlei ziekten. Zie internet 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vgenocide.html

Vaccinaties zijn een biologisch wapen van de farmaceuten. Wie wil er

vrijwillig zichzelf en zijn kinderen voor heel hun leven ongelukkig en ziek

laten maken? U hebt zélf de keus!

Wanneer u op het punt staat om uzelf of uw kinderen te laten vaccineren,

kijk dan vooraf even op internet naar de volgende nummers!

Http://www.pnc.com.au/~cafmr/online/vaccine/index.html

Http://www.unc.edu/~aphillip/www/vaccine/informed.htm

Http://www.new-atlantean.com/global/vaccine.html

Http://www.909shot.com/

http://www.gn.apc.org/inquirer/rubella2.html

http://www.ozemail.com.au/~shotinfo/

 

De Schepper was kennelijk iets vergeten aan de

baby's te geven, dus moeten allerlei prikken en

vaccinaties plaatsvinden, waardoor opzettelijk

ziekten en zeiktekiemen in het kind worden

gespoten om het zogenaamd immuun te maken.

Elk normaal denkend mens moet bij een

dergelijke gang van zaken op z’n minst toch wel

vraagtekens plaatsen.

De waan is echter groot, en de mensen worden bang gemaakt door valse

voorlichting, dus gemanipuleerd door de machten die zijzelf veelal in het

leven riepen en in stand houden. Wie beschikt van de doorsnee mens over

de kennis en middelen om de waarheid van iets te herkennen?
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De meeste mensen leven in de waan dat de gebeurtenissen in het dagelijks

leven toevalligerwijze plaatshebben. Wie enig inzicht heeft in de

werkelijkheid, ziet dat het leven en de gebeurtenissen voor een groot deel

gemanipuleerd zijn, voorgeprogrammeerd door de politici, wetenschappers

en industrieëlen en bijna alles dus een georganiseerde schijnvertoning is.

Wij mensen zijn hun marionetten, in feite hun gevangenen.

De baby's dienen zo snel mogelijk een cocktail te krijgen om hun

onvolgroeide afweersysteem te stimuleren, vinden de "gifmengers". Dus

vlug wat extract van apenieren tegen polio, met wat kalfsserum en

varkenscellen erbij. In het cocktail zitten voorts antvriesmiddelen,

kwikverbindingen, aluminiumdelen, antibiotica's, etc.

De vaccins zijn gekweekt uit verzwakte, gedode of gesplitste ziektekiemen

van dierlijk weefsel, van menselijke geaborteerde foetussen (tegen rode

hond en hepatitus A, en pokken) met daarbij enkele synthetische middelen.

Ouders, denk om uw lieve kleine kinderen! Spaar uzelf en hun het grote

leed van vaccinaties! Het staat vast dat door het zogenaamde MMR-vaccin

(mumps, measles en rubella: bof, mazelen en rode hond) verschillende

gezonde kinderen autistisch zijn geworden nadat zij met het MMR-vaccin

waren ingespoten. Vandaar dat in Japan dit vaccin absoluut verboden is.

Het hepatitus-B vaccin beschadigde bij verschillende kinderen het

zenuwstelsel en andere vitale systemen. Vaccins suggereren gezondheid,

maar er zijn nog nooit zoveel ziekten en beschadigde kinderen geweest als

nu, volgens verpleegkundigen in de USA.

Dat kinderziektes doormaken juist goed kan zijn, daarbij staat men liever

niet stil. Ziek-zijn is volgens de medici ‘uit den boze’.

Volgens de antroposoof Rudolf Steiner kunnen wij mensen echter geen

geestelijke wezens zijn indien wij niet ziek konden zijn. Die mogelijkheid

dragen wij gelukkig wél in ons, dus zijn wij geestelijke wezens. Wij zullen

ziekten moeten leren verstaan als uitingsvorm van ons menszijn. Dat zicht

of perspectief ontbreekt geheel in de huidige geneeskunde.

Men ziet ziekten als een bedreiging, als vijanden van de mens, die zo snel

mogelijk om zeep moeten worden gebracht en met alle middelen uitgeroeid

dienen te worden. Kinderen mogen niet meer ziek zijn, mogen geen bof,

mazelen, rode hond, waterpokken of iets dergelijks krijgen, want dat is

medisch ontoelaatbaar en behoort tot de opvoedingsfouten.
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De kinderen mogen zeker geen koorts meer krijgen. Dat men juist door

koorts te onderdrukken om problemen vraagt, wil men niet zien. Koorts is

een zegen en stimuleert het eigen afweersysteem. Koorts is het antwoord

op de ziekte, een appel op het immuunsysteem, een afdruk van ons IK.

Dus is het zinvoller te vertrouwen op de innerlijke natuur-geneeskrachten

van ons organisme, en het organisme gerust de tijd te gunnen zich te

ontwikkelen, dan daarop in het geheel geen beroep te doen en het omzeep

te laten brengen door vaccinaties.

Algemeen worden vaccinaties als een der grootste verworvenheden van de

moderne geneeskunde beschouwd. Daardoor zouden veel ziekten zijn terug

gedrongen. Het tegendeel is waar.

In Duitsland zijn er in de periode 1972-1987 8.328 gevallen van

vaccinatieschade gemeld en voorgedragen voor schadeloosstelling. In 2431

gevallen was er sprake van ernstige vaccinatieschade. Dit is slechts het

topje van de ijsberg.

Toen Jenner in 1796 het vaccin tegen pokken

introduceerde was het aantal pokken-gevallen

beperkt. Nadat men het vaccineren tegen pokken

verplicht had gesteld, bedroeg in 1870-1871 het

aantal sterfgevallen van de pokken meer dan

23.000. Hoe kan dat? Ondanks verplichte

vaccinatie in Japan stierven er 29.000 mensen.

In Duitsland stierven er in die periode 124.000

die allen gevaccineerd waren! Ja, juist de

pokkengevallen deden zich voor bij de gevaccineerden!

Dus zette de WHO de vaccinatiecampagne stop in sommige gevallen.

Niet de pokkenvaccinatie, maar de verbeterde hygiëne en voedinswijze

droegen bij tot het verdrijven van de pokken! Een belangrijk boek tegen

vaccinaties is geschreven, zoals reeds gezegd,  door de uit Australië

afkomstige Viera Scheibner "Vaccinations, an assault on the immune

system".

Artsen voor natuurgeneeskunde in ons land belegden in november 1997

drukbezocht symposium, waar de bijwerkingen van vaccinaties ter

discussie werden gesteld. De arts T. Smits uit Eindhoven heeft een boekje

geschreven onder de titel "Het Post-vaccinaal syndroom", waarin hij

diverse ziektegevallen beschrijft die na vaccinatie ontstonden, oa. stuipen,

koorts, korte wegrakingen, hersenontsteking/hersenvliesontsteking,
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gezwollen ledematen, kinkachtige hoest, bronchitis, overmatig slapen,

ontroostbaar huilen, krijsen, flauwvallen, shock, longontsteking, dood en

wiegendood. "Het Post-Vaccinaal Syndroom"  is te bestellen door

overmaking van f. 8,00 op giro 752360 t.n.v. NVKP te Schinveld.  Zie

http://www.tinussmits.nl/pvs/bestellen.htm

Smits Vanhove, Vincent van Goghlaan 6, 5581 JM Waalre.

Ook onder de dieren wordt er onnodig veel geënt. Entdrama’s blijven dan

ook niet uit. Er is de afgelopen tijd geënt met besmet IBR-vaccin met

BVD-virus, gebruikt voor een half miljoen runderen. 3500 tot 7000

bedrijven hebben het besmette vaccin gebruikt. Ongeveer een half miljoen

koeien zijn geënt met dit besmette vaccin van Bayer. 

Verdere literatuur: Chaitom Leon, Vaccinatie en immunisatie, uitgave

ANKH Hermes. En van Cutting Edge, P.O.Box 32, Kendal, Col, LA9 4AR,

UK, een boekje van Gunn Trevor, Mass Immunisation.

Er bestaat ook een vereniging in ons land voor kritisch prikken, postbus 35,

6170 AA in Stem. Tel.046-4337859

zie: http://www.zyz.com/survivalcenter/Vaccinations.html

Laat de natuur haar loop hebben! 

Inentingen zijn uit den boze!

Ga terug naar borstvoeding!

Tot dusverre hebben wij met u gesproken over vaccinaties. Er zijn echter

nog veel  meer belangrijke zaken om met u over te spreken, die u en uw

kinderen aangaan, nl. Amalgaam, Fluor en Aspartaan.

Vandaag de dag zijn de farmaceutische industrieën nog al heel "bezorgd"

over onze gezondheid en vooral over onze tanden. Maar wat de gevolgen

zijn van o.a. amalgaam-tandvullingen en fluor, dat houdt men liever

achterwege.  Op het voorblad van het tijdschrift ‘BETER’, april/mei 1995,

stond oa.: "MS en dementie door vullingen?  Tandartsbezoek bedreigt uw

gezondheid" Uit het betreffende artikel citeert ondergetekende sommige

stukken met instemming:

Deskundigen verwachten: 

AMALGAAM binnenkort verboden
"De Duitse gezondheidsdienst adviseert vrouwen tussen de 14 en 40 jaar

geen nieuwe amalgaamvullingen in het gebit te nemen omdat het een
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eventuele foetus kan beschadigen. Zweedse en Britse onderzoekers stellen

dat amalgaam de kans op het krijgen van de ziekte MS en Alzheimer

(dementie) sterk vergroot. Uit verschillende landen komen alarmerende

berichten over de kwalijke gevolgen van kwikzouten die vrijkomen uit

amalgaam. De voorspelling luidt dat binnen enkele jaren het gebruik van

amalgaam als vulmateriaal van tanden en kiezen in de meeste landen

verboden zal zijn.

Als je het mij vraagt, is de amalgaam-kwestie het grootste gezond-

heidszorgschandaal van deze eeuw, zegt de initiatiefnemer van de Stichting

Amalgaam Vrij Nederland (AVN), Bo Baden (35) uit Amsterdam. Zelf

heeft hij aan den lijve ondervonden hoezeer amalgaam de gezondheid kan

aantasten.

Omdat ik nogal wat klachten had liet ik mij doormeten bij een electro-

acupuncturiste. Die constateerde een ernstige kwikvergiftiging en op

meerdere plaatsen in mijn lichaam een begin van kanker. Bovendien had ik

met mijn tien amalgaamvullingen een zeer hoge galvanische-werking in

mijn mond. Ik was geschokt en heb me toen intensief in de materie

verdiept. Als je echt tot je door laat dringen wat er in de afgelopen eeuw

met amalgaam is gebeurd in al die monden, ‘t is verbijsterend.

In een documentaire van de BCC "Poison in your mouth" (Vergif in uw

mond) werd onlangs door artsen gesteld dat Alzheimer en MS in veel

gevallen worden veroorzaakt door amalgaam. Zweedse artsen zijn nog

meer uitgesproken: "Alleen amalgaam is de boosdoener van MS".

Honderdvijftig jaar geleden al verboden

Sinds 1826 dat amalgaam op de markt werd gebracht door de Franse

gebroeders Taveau, zijn er twee amalgaam-oorlogen gevoerd. In 1845 nam

de American Society of Dental Surgeons een resolutie aan waarin het

gebruik van amalgaam als wanprestatie werd beschouwd. De vereniging

viel geleidelijk aan uiteen en de wetenschap over amalgaam werd in de

doofpot gestopt.

In 1920 brak opnieuw kritiek los. De Duitse chemicus Stock noemde het

vullen van kiezen met amalgaam een misdaad tegen de mensheid. Ook de

Zwitserse homeopaat A.Vogel waarschuwde vele jaren geleden al voor de

bijwerkingen van kwik uit amalgaamvullingen.

Niet iedereen krijgt klachten. Biologische tandartsen wijzen u de goede

weg. Veel voorkomende klachten zijn: hoofdpijn, maag- en
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darmstoornissen, oververmoeidheid, depressies, neurologische klachten en

storingen in het hormonale systeem.

Het is raadzaam een onderzoek te laten verrichten bij een elektro-

acupuncturist die daar speciaal naar kijkt. Natuurgeneeskundig therapeut

Peter van Oosterum,  Loosdrechtseweg 101, 1215 JP in Hilversum, tel.

035-6234345, kan goed vaststellen of er organen belast zijn met kwik. En

het apparaat geeft aan of er sprake is van galvanische werking in het gebit

als gevolg van amalgaamvullingen.

Informatie:

Stichting Amalgaam Vrij Nederland

Derde Oosterparkstraat 63a

1091JV Amsterdam. Tel.020-6638230

Nederlandse Vereniging tot bevordering van biologische tandartsen

Marijkestraat 18, 3621 DC Breukelen, Tel.03462-62888."

Wij zouden het hiervoor vermelde artikel in "BETER" willen aanvullen

met enige soortgelijke ondervindingen.

Ook op 3 juli 1993 werd weer eens ernstig gewaarschuwd voor het gebruik

van amalgaamvullingen in het gebit.

Deze keer per Volkskrant, naar aanleiding van ‘populaire publicaties’, met

het grote artikel ‘Doodziek van de tandarts’.

In dit artikel wordt o.a. duidelijk gemaakt dat officiële instanties niet mee

willen werken aan een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van

amalgaam of een verbod daarvan!

Verder wordt bij onderzoekingen òf, en in welke mate er zware metalen uit

amalgaamvullingen vrijkomen, veel informatie verstrekt, waarmee

bewezen wordt dat ‘kwik’ uit amalgaamvullingen u ziek maakt. Als een

voorbeeld het onderstaande:

Na 23 jaar blind te zijn geweest kreeg de Zweedse mevrouw Gun

Thoresson haar gezichtsvermogen weer terug, nadat haar met amalgaam

gevulde kiezen waren getrokken!  Zie ook de volgende SYMPTOMENLIJST,

die samengesteld is door dr. M. Daunderer; Dr. M. Ziff; Dr. P. Reichert, e.a

Psychisch/neurologisch:

geheugenverlies, constant gespannen zijn, angsten, prikkelbaarheid, moeilijke controle over

gedrag, besluiteloosheid, geen interesse meer voor het leven, oververmoeidheid, gevoel oud

te zijn, depressiviteit, weerstand tegen intellectueel werk, minder arbeidscapaciteit,

verminderd bevattingsvermogen, concentratiestoringen, verhoogde behoefte aan slaap, op
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migraine gelijkende hoofdpijnen, gezichtsverlamming, multiple sclerose, gehele of

gedeeltelijke verlammingen van andere aard

Ogen:

netvliesbloeding, zwak gezichtsvermogen ... speciaal na inspanning, langzame en slechte

accommodatie, niet in staat te fixeren, ongecontroleerde oog bewegingen, ‘film’ over de

ogen, droge ogen, blindheid

Mond en luchtwegen:

rode ... geïrriteerde keel, recidiverende ontsteking bovenste luchtwegen, slikmoeilijkheden

inclusief ‘globusgevoel’, verhoogde of verlaagde speekselproductie, speekselklierontsteking

(niet t.g.v. een speekselsteen), brandende tong, tandvleesontstekingen, astmatische

ademhalingsproblemen

Gehoor/evenwicht

duizelingen, oorsuizing, schade aan evenwicht en gehoor

Overige:

onregelmatige hartslag, sterke pijnen in linker deel van de borst, gewrichtspijnen,

reumatische pijnen, lage rugpijnen, spierzwakte, pijnen rond de lever, maag en

darmirritaties, misselijkheid, scherpe pijnen in lymfeknopen, eczeem, jeuk, dermatics,

netelroos, allergische aandoeningen, kanker, ernstige deficiëntie afweermechanisme

Let op: Bij alle onderzoeken dient te worden aangetoond of te worden uitgesloten of er niet

een of meerdere apex-resecties met ‘retrograde amalgaamafsluitingen’ zijn uitgevoerd.

Veelal blijkt dan dat er AMALGAAM in uw kaakbot zit! Ook patiënten met een tandloze

(edentate-) kaak dienen hierop te worden gescreend.

Vanzelfsprekend is het mogelijk dat recidiverende klachten (mede) worden veroorzaakt door

andere oorzakelijke factoren. Deze kunnen van dentogene- of niet-dentogene aard zijn en

dienen dan nader te worden gelokaliseerd. Dit is onder meer mogelijk door uitgebreid

stoorveldonderzoek uit te voeren.

Wie zich grondig wil laten onderzoeken kan op onderstaand adres terecht:

Praktijk voor Poli-klinische stoorvelddiagnostiek,  Kerkpad Zuidzijde 65,

3764 AN Soest, tel.035-6015369.

De lezer die zelf eveneens kennis heeft gemaakt met amalgaam-kwik, zou

zich misschien ook eens kunnen afvragen welke  krachten een rol kunnen

spelen bij deze aanval op onze gezondheid.

Hierbij zou het lezen van de volgende twee artikelen: ‘Fluor’ en ‘Kanker’,

in deze brochure, wellicht goede aanwijzigingen kunnen geven.
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FLUORIDEN in Tandpasta en Pilletjes voor u en uw

kind?      Nee, nee, nee!

Waarom wordt fluor gebruikt?

In de dertiger jaren van deze eeuw werd ontdekt dat staal-, aluminium- en

kunstmestfabrieken fluoriden in het milieu brachten, die vergiftigings-

verschijnselen veroorzaakten bij planten, dieren en mensen.

De betreffende fabrieken moesten zuiveringsinstallaties aanbrengen,

waardoor de schadelijke fluoriden niet meer in het milieu kwamen. De

opslag hiervan vormde een probleem en dit probleem werd voorgelegd aan

het Melloninstituut in de Verenigde Staten, dat ook het probleem van de

suikerindustrie moest behandelen, dat ging over tandbederf als gevolg van

het snoepen van suikerproducten.

Toen ging men deze beide problemen combineren met het feit dat in

gebieden waar waterbronnen een hoog fluoride gehalte hadden, kinderen

een lelijke verkleuring van hun tandglazuur kregen, maar tevens hardere

tanden hadden.

Het advies luidde dat overtollige fluoriden aan het drinkwater toegevoegd

konden worden om daardoor de tanden en kiezen harder te maken. Vanaf

die tijd is er propaganda gemaakt voor het gebruik van fluoride ter be-

scherming van het gebit.

Fluoride in het leidingwater

Fluoridering van het leidingwater vraagt hoge

concentraties fluoride, daar uiteindelijk slechts

een klein percentage via het drinkwater in ons

lichaam komt. Maar grote hoeveelheden

fluoride worden via de huishoudens het riool

in gespoeld en ‘verdwijnen’. Het probleem van

het overtollige fluoride van de industrie zou op

deze manier het eenvoudigst worden opgelost.

Daartegen is ook in Nederland fel geageerd. Medicatie via leidingwater is

een slechte methode. Er was geen bewijs dat het middel zou helpen en de

onderzoeken in verschillende plaatsen waar men ging vergelijken waar wel

en waar niet fluor in het leidingwater zat, waren beslist niet betrouwbaar.

In ons land is toen van deze methode afgezien, hoewel de autoriteiten en de

medische wetenschap in het algemeen het gebruik van fluoride bleven

propageren, (Fluoride is in het Nederlands drinkwater ook even toegepast,
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maar daarvan ontbreken ons de exacte gegevens, wanneer, in welke

gebieden en hoe lang). Zij die er tegenin gingen met verhalen over

negatieve gevolgen en gevaren, kregen problemen in hun werk en werden

niet geloofd. Er werd nauwelijks naar hen geluisterd! Het nut van fluoride

stond vast zo zei men, en aan dat dogma mocht niet getwijfeld worden. 

Gefluorideerde tandpasta

Vooral de tandheelkunde propageerde fluoride. Om dit (na het stopzetten

van de toevoeging van fluoride aan het drinkwater) toch toe te dienen werd

het aan tandpasta toegevoegd. Om de vele tegenstanders tevreden te stellen

kon men tandpasta met of zonder fluoride krijgen. Dat laatste werd jaarlijks

moeilijker en als je nu in een winkel vraagt naar tandpasta, waarin geen

fluor zit, kijkt men verbaasd en ongelovig. 

Ons is bekend dat "Het Kruidvat" nog wel tandpasta zonder fluoride onder

eigen merk  "Ultradent" verkoopt.

Fluoride is een normaal bestanddeel geworden in tandpasta’s. Wie dit

gebruikt, krijgt toch altijd een beetje fluoride binnen en vooral jonge

kinderen slikken een deel van de tandpasta door. Volwassenen zullen

minder doorslikken, maar iets gaat er altijd naar binnen.

Is dit nuttig?

Fluoriden zijn giftige stoffen die een vertragende werking hebben op

allerlei processen in ons lichaam. De autoriteiten zeggen dat fluoride

absoluut veilig is voor iedereen. Dat kan van geen enkel medicijn gezegd

worden, maar zou wel gelden van de fluoriden die in tandpasta,

fluortabletten en mondspoelingen worden toegepast. Er is geen bewijs dat

gefluorideerde tandpasta een betere bescherming biedt tegen tandbederf

dan tandpasta, waarin deze stof niet voorkomt. Minder snoepen en een

goede mondverzorging naast gezonde voeding met veel fruit en verse

groente geeft de beste bescherming voor een gezond lichaam met een

gezond gebit.

Consultatiebureaus

Op vele consultatiebureaus krijgen moeders met kleine kinderen de raad

reeds hele jonge kinderen fluortabletten te laten slikken. Een mens is een

kuddedier en als er wordt aangeraden jonge kinderen injecties te geven

tegen allerlei kwalen, fluortabletten te laten slikken voor een sterk gebit,

zelfs al hebben ze nog geen tanden, en andere toevoegingen te geven tegen
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andere mogelijke kwalen, dan wordt dat door de meeste moeders gewillig

uitgevoerd. De moderne mens heet tegenwoordig mondig

te zijn, maar  we zouden altijd moeten vragen waar al de

medicatie voor nodig is als de kinderen niet ziek zijn! De

ouders worden eenzijdig voorgelicht en er wordt niet

gewezen op de nadelen die aan fluoride verbonden zijn.

Voor de opbouw van het gebit is fluoride niet nodig, want

deze stof komt van nature niet in ons gebit voor. Het is

bewezen dat fluoriden een vertragende werking op de

stofwisseling hebben, omdat ze een slechte invloed hebben

op de enzymen die onze stofwisseling regelen en dat is zeker nadelig voor

baby’s.

Het gevaar van Fluoride

Fluorzouten, fluoriden genaamd, zijn buitengewoon giftig. Het minst

giftige is het natuurlijke calciumfluoride, maar dat is slecht oplosbaar.

Daarom wordt natriumfluoride gebruikt dat andere eigenschappen heeft

dan calciumfluoride en giftiger is. Fluoriden worden in de weefsels opge-

slagen om ze zo snel mogelijk uit het bloed weg te werken.

Fluoride is dus een stapelgif en elke dag een beetje door tandpasta of een

tabletje maakt dat we steeds meer gif in het lichaam krijgen. Dat kan

schadelijke gevolgen hebben op korte termijn, maar de nadelen op langere

termijn zijn veel ernstiger.

Op korte termijn kan men klachten krijgen als zweertjes in de mond,

buikpijn en jeukende huiduitslag. Er zijn gevallen geweest van gillende

baby's: ze krijsten van de buikkramp en niemand kon iets vinden. Ze

werden natuurlijk niet als fluorideslachtoffers herkend, want men had de

verzekering gekregen dat er niets gebeuren kon!

Wetenschappelijk onderzoek heeft voor de lange termijn ernstige nadelen

aangetoond: In India in de Punjab zijn dorpen waar van nature meer

fluoride in het water zit. Hele dorpen werden daar ernstig ziek van. De

mensen vertoonden boven hun dertigste jaar verlammingsverschijnselen als

gevolg van extra kalkafzetting in de wervels, waardoor de zenuwen

afgekneld werden en niet meer werkten.

In gebieden met extra fluoride werd ontdekt dat het aantal mongoloïde

geboorten toenam. Bekend is dat oudere vrouwen meer kans hebben op

mongoloïde kinderen dan jongere vrouwen, maar in de gefluorideerde

gebieden waren het ook jongere vrouwen die mongooltjes kregen. 
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Bij een groot onderzoek in de Verenigde Staten onder miljoenen mensen

bleek dat 3 tot 5 jaar na de start van de fluoridering het aantal kanker-

gevallen in de gefluorideerde gebieden sneller toenam dan waar men geen

fluoride binnen kreeg! Fluoridering? Nee, nee, nee!

Fluor

Kinderen fluor te doen slikken is volslagen waanzin, het is een gif! Ook

fluor in de tandpasta is waanzin.

Fluor in stortgas dat door kwekers werd gebruikt om hun kassen te

verwarmen, bracht grote schade toe aan de gewassen.

Sodium fluoride is de Engelse naam voor Natrium fluoride, en is een

insecticide, is grondstof voor de fluoride tabletjes, druppeltjes, applicaties

en is verwerkt in tandpasta.

Per 1 oktober 1998 is er een wijziging in de officiële aanbevelingen.

Volgens het nieuwe fluorideadvies wordt de concentratie van fluoride in

kindertandpasta meer dan verdubbeld! Het is een feit dat kinderen

ongeveer 20% tot 30% van de tandpasta tijdens het poetsen van hun tanden

inslikken. Aanbevolen wordt kinderen dagelijks hun tanden met deze

giftige tandpasta te laten poetsen. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek

blijkt dat een zeer kleine hoeveelheid fluoride al schadelijke werking heeft

op de hersenen.

Fluoride is een uiterst giftig afvalproduct van het aluminium-

smeltingsproces. Het is giftiger dan lood, en iets minder giftig dan

arsenicum. Fluor was voorheen het hoofdbestanddeel van rattenvergif.

Fluor is een der meest actieve chemische elementen en wordt door

wetenschappers als de ‘schurk’ gezien onder de elementen. Fluor is zo

sterk dat het door glas heen vreet. Talloze wetenschappers zeggen dat fluor

meer nadelen als voordelen heeft. Veel landen hebben fluor dan ook als

onwettig verklaard om in het drinkwater toegepast te worden.

Fluor verzwakt het menselijke immuunstelsel, zodat men langdurig

verkouden kan worden. Ook is fluor kankerverwekkend, breekt het

kallogeen af dat nodig is voor onze huid en beenderen. Fluor vertraagt

tandvorming en veroorzaakt voortijdige veroudering.

Fluor richt genetische schade aan en verstoord de menselijke cellen. Fluor

stimuleert de mutatie van de cellen, en is de voorloper van de vorming van

kankercellen. Fluor bevordert been- en botkanker.
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Fluor vernietigt vitamine E, dat nodig is om bloedklontering tegen te gaan.

Fluor valt het centrale zenuwstelsel aan. Het concentratievermogen wordt

erdoor verzwakt, leerproblemen ontstaan, en vervroegde kans op dementie

(Altzheimer). Een persoon die langer als een jaar achtereenvolgens

blootgesteld is aan fluor zal nooit meer dezelfde wezen, fysiek en

psychisch.

Gelooft u bovenstaande beweringen niet? 

De "US Safe Water Foundation" heeft $100.000 uitgeloofd

aan iemand die bovengenoemde feiten als zijnde fout kan

bewijzen. Fluor is het bedrog van de eeuw!

Samen met de leugen van de maanlanding, de onopgeloste

vragen rond de ‘Holocaust’, is de leugen van fluor een

schakel in de ketting van de satanische kringloop om de

mensheid op het verkeerde spoor te zetten. Misleiding! U kunt over fluor

een dossier aanvragen bij ‘Light Network’, Tivolilaan 60, 5643 LB

Eindhoven, Van hen onderstaande nieuwsbrief:

Aan alle mede-ouders,

We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Niet alleen omdat de

jeugd de toekomst heeft, onze toekomst, maar ook omdat we van onze

kinderen houden. We gunnen ze een gezond lichaam en een gezonde geest.

We geven ze aandacht en liefde, we letten er op dat ze goed eten.

En voor een gezond gebit geven we ze fluor. (Natriumfluoride verwerkt in

tandpasta, mondapplicaties, druppeltjes en pilletjes). Maar wat weten we

eigenlijk over dit fluor?

Wist u dat uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt:

-  dat het ongeveer even giftig is als arsenicum? 

-  dat het een verhoogd risico op kanker geeft?

-  dat dit natriumfluoride een afvalproduct is van de staal- kunstmest-

fabrieken en aluminiumindustrie?

-  dat het ook als rattenvergif wordt verkocht?

-  dat het onze DNA-structuur beschadigt?

-  dat het ons immuunsysteem afbreekt?

-  dat het vroegtijdige veroudering veroorzaakt? 

-  dat het de kans op geboorte-afwijkingen verhoogt?

-  dat het zelfs geen enkele bescherming tegen tandbederf vormt?
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Wist u:   

Dat overheidsinstellingen, GGD's, artsen, tandartsen, consultatiebureaus en

zelfs de Wereld Gezondheids-organisatie (WHO), die fluor aanbevelen,

bewust of onbewust betrokken zijn bij de vergiftiging van volwassenen en

kinderen?

Wist u:  

Dat de aanbeveling van fluoride een van de grootste misleidingen van deze

eeuw is. We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Als ze klein

zijn, beslissen we wat goed voor ze is. Dat is een hele

verantwoordelijkheid. Zorg dat u weet wat u geeft!

Voor meer informatie;

Actiegroep van verontruste ouders, tel 040-2122643 (e-mail:

lightnet@iaehv.nl Internet adres: http://www. iaehv. nl/users/lightnet)

Dr. A. Schatz van de Temple Universiteit in Philadelfia zegt dat fluoride

kanker veroorzaakt en het eco-systeem aantast. Fluor vervuilt de bodem en

het grondwater. Per jaar gaat er alleen al in de USA 116.000 pounds fluor

via de tandpasta naar de bodem.

Anticonceptie

De nieuwe anticonceptiepil gaat drie jaar mee (zie

Eindhovens dagblad 19-5-1999).

Die pil draagt de naam Implanon, van de farmaceut

Organon.

Deze pil wordt onder de huid in de bovenarm

aangebracht en is zo groot als een lucifer. Deze pil is dé

oplossing voor vrouwen die nog al slordig omgaan met

de gewone pil. Drie jaar lang kan men gerust en stil

zijn, het zit er en het werkt. In de nieuwe pil zit ook progesteron, en dat

remt de eisprong. Er wordt geen slijmvlies aangemaakt, dus menstrueert de

vrouw niet. Wel heeft zij onregelmatige doorbraakbloedingen. In deze pil

zit geen oestrogeen, zoals in de gewone pil. Oestrogeen is trombose-

bevorderend.

De nieuwe pil is dus dé grote uitdaging van deze eeuw! De gevaren van het

innemen van hormonen zijn echter blijvend. Het is en blijft een ingrijpen

van de mens via kunstmatige wijze in de natuurlijke cyclus van de vrouw.

Dat kan en zal zich niet straffeloos laten voortgaan.
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Bloedtransfusie

Elke bloedgroep is verschillend en geen mens op aarde heeft hetzelfde

bloed. Zoals er geen vingerafdruk van een mens hetzelfde is, is er ook geen

bloedbeeld exact hetzelfde. Het mixen van bloed brengt ongekende

chemische processen in het lichaam op gang, wat tot vergiftigingen leidt,

waardoor irritaties ontstaan met als gevolg kanker. Fysiologisch en

wetenschappelijk is bloedtransfusie net zo gevaarlijk en onlogisch als

harttransplantatie. Het is een allopathisch bedrog der medici om te zeggen

dat door middel van bloedtransfusie nieuw leven in de patiënt komt.

Wanneer bloed afgetapt is van haar eigen levensbron is het dood!

Een patiënt krijgt dus geen levend, maar dood bloed

toegediend. Wanneer een bloem is geplukt bloeit deze

nog een poosje door, maar ze is dood, afgesneden van

haar levensbron. Het grote systeem van ons leven is

onzichtbaar en ondeelbaar. Wij vormen een totaliteit, een

levenseenheid, zeer uniek, uiterst persoonlijk, en daarvan

mogen en kunnen wij niets afstaan. Bloed is niet af te

tappen zonder dat het afsterft. Wat zich in de

bloedbanken bevindt is dood bloed, dat is in werkelijkheid vergif.

Levend bloed zou in principe bij de longen moeten worden afgetapt, en dat

is onmogelijk. Maar goed, het bloed levert geld op en daar gaat het de

bloedbanken blijkbaar om!

Het bloed wat U mogelijk toegediend wordt kan afkomstig zijn van andere

rassen, seksen, moordenaars, verslaafden, etc. Dr. A.J. Shadman van Forest

Hills, chirurg in Massachusetts zei dat hij in 40 jaar opereren nog nooit

bloed had toegediend, maar alleen een normale SALINE oplossing

gebruikte. Nooit is iemand gestorven onder zijn behandeling. In het bloed

is de ziel, het leven, en dat is onvervangbaar, en niet over te dragen op

anderen! Bloed vervangingsmiddelen zijn o.a.: Dextran, Saline

(zoutoplossing) en Erytropoetine.

Meer informatie over bloedtransfusie staat te lezen in onze brochure:

“Bijbelse visie op orgaan- en weefseldonatie, alsmede transfusie met

vreemd bloed”.

Alarmerend: Suiker en Aspartaam!

Toen profeten eens voedsel gingen zoeken, en van het gevondene een

kooksel maakten, begonnen zij te eten. Direct proefde men dat het niet

goed was, en riepen tegen Elia: “Man Gods, de dood is in de pot!”
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Momenteel is ons eten, en vooral de lekkernijen, zwaar

gesuikerd. Terecht kunnen wij spreken van de SOETE-

SUIKERBOL-SAMENLEVING. Driemaal S. Wij

maken ervan S.O.S., pas op! Gevaar!

 Wanneer een mens 50 jaar is, heeft hij in ons Westerse

wereldje voor ongeveer 50 ton voedsel opgegeten. De

gemiddelde Nederlander neemt 140 gram suiker per dag

(= een jampot vol). 365 x 140 gr = 51 kg per jaar x 50

jaar = 2555 kg. Wanneer wij daarbij tellen alle geraffineerde, kunstmatige

voedingsmiddelen, dan heeft het menselijke lichaam wel 25 tot 40 ton

slechte brandstof te verwerken, in een mensenleven van 50 jaar.

Langdurige tests hebben uitgewezen dat een verbrandingsmotor slechts op

de daarvoor  bestemde brandstof optimaal functioneert.

Hoe moet een menselijk lichaam in topconditie blijven bij zoveel ballast,

onvolwaardige brandstoffen, kleurstoffen, giffen en chemische stoffen.

Geraffineerde suiker is intens slecht, want als men een wond heeft en doet

daar suiker op, dan rot de zaak gewoon weg. Een suikerklontje in de

benzinetank en de zaak zit muurvast. Voor aspartaam kijk op de volgende

site: http://www.aspartaam.nl/   

http://home.hccnet.nl/h.de.jong/links.htm

Drastisch minderen van suiker is

noodzaak. Neem liever rietsuiker.

Vermijdt zoveel mogelijk kleur- en

smaakstoffen, alsmede geraffineerde

producten. Leef, eet en denk gezond. Uw

lichaam is het waard! De Schepper heeft u

uniek gemaakt en houdt de zaak dan ook

uniek, en vergooi Uw lichaam niet, het is

een prachtig stuk leven.

Genotmiddelen die u kunt missen  laat ze staan. Kweek zelfdiscipline,

overwin het slechte. U krijgt er een grote schat voor terug, n.l. gezondheid.

Bij ons verkrijgbaar is het boekje: “Ziekten: Genezen en voorkomen”,

ISBN 90-804628-3-7, 140 blz, genaaid en gebonden, 10 euro


