
      16-02-2013, Kootwijkerbroek

Rondschrijven aan alle Kamerleden van Nederland.

Graag zouden wij u enkele vragen willen stellen met betrekking tot de produkten die

verkrijgbaar zijn in de supermarkten, benzinestations, snackbars e.d. van Nederland. De wijze

waarop wij deze vragen aan u voorleggen zien wij onder de noemer “verbeter de wereld,

begin bij jezelf”.

-Hoe kunt u cola en andere frisdranken toelaten als drank voor de mensen terwijl u weet dat

deze producten zeer slecht zijn voor een mens?

-Hoe kunt u rustig slapen als u weet dat er in dit land mensen verslaafd zijn aan produkten die

u legaal beschikbaar stelt in de winkels? (o.a. tabak en alcohol)

-Hoe kunt u het toelaten dat er chemisch snoepgoed verkocht mag worden aan kinderen?

-Begint uw geweten niet te spreken als u een moeder een winkel uit ziet lopen met een

winkelwagen vol frisdrank, chips, koeken, witbrood, suiker, vlees, gebak, e.d.?

-Begint u geweten niet te spreken als u jonge kinderen op een parkeerplaats ziet staan roken

met rookwaren die u toelaat in dit land? Hoe kunt u rustig slapen terwijl u wéét dat rookwaren

longkanker veroorzaken? Terwijl u weet dat roken dodelijk is? (staat nota bene op de pakjes

vermeld) U laat dus middelen legaal toe waardoor een mens langzaam zelfmoord kan plegen.

De beste campagne tegen roken is; om de niet-rokers te belonen.

-Hoe kunt u alcohol toestaan aan jongeren die vervolgens in hun dronken toestand zichzelf

tegen een boom dood rijden? Of een ander aanrijden? Alcohol zou geheel verboden moeten

worden in het verkeer en bij overtreding zeer zwaar gestraft moeten worden.

Geheelonthouders van sterke drank zouden beloond moeten worden.

-Hoe kunt u groente en fruit toelaten (dikwijls ook nog uit andere landen) terwijl u weet dat

het allemaal bespoten is met chemische rommel? Waarom kunnen wij in dit land niet massaal

overschakelen naar biologische en dus onbespoten groenten en fruit? Bij massale

omschakeling zullen de kosten van deze nu nog dure produkten van zelf dalen.

-Mogen wij van de Schepper ons lichaam vullen met alles wat we maar krijgen kunnen? Nee.

Een dieselmotor loopt alleen goed op diesel. Zo ‘loopt’ een mens alleen goed op natuurlijk

gezond voedsel. Wist u dat er 100jaar terug 1 op de 8000 mensen kanker kregen en dat

het er nu 1 op de 3 zijn? Vindt u dit niet zorgwekkend? Zou dit iets te maken kunnen hebben

met het voedsel wat wij nuttigen? Hoe zal het over 100jaar zijn voor de volgende geslachten?

-Hoe kunt u rustig slapen als u beseft dat al die suiker en E-nummer houdende frisdranken en

snoepgoed, ADHD en andere verregaande gedragsveranderingen veroorzaken? 

-Hoe kunt u rustig slapen terwijl er in dit land veel zieke mensen zijn, die o.a. ziek geworden

zijn van produkten die u toelaat tot verkoop?

-Weet u dat de mens geschapen is als een herbivoor, dus geen vleeseter? Zo gauw als een dier

dood is, is het een kadaver of aas. Wat de slager dus verkoopt zijn delen van een kadaver. Bij

iets wat leeft kun je spreken van vlees.  

-Hebt u niets te doen met de gezondheid van de Nederlanders?

Uw antwoord zou kunnen zijn dat een mens zelf verantwoordelijk is voor wat zij/hij in zijn

mond stopt, oke, maar u bent verantwoordelijk voor wat u toelaat in dit land wat winkeliers

mogen verkopen en fabrieken mogen produceren! Indien ik als hovenier zijnde, mensen een

appelboom verkoop waaraan giftige appels komen en vervolgens de mensen ervan ziek

worden, ben ik verantwoordelijk omdat ik die mensen niet gewaarschuwd heb. Indien iemand



aan mijn deur komt en vraagt of hij een fles water mag kopen en ik verkoop hem een fles

giftig water, dan ben ik verantwoordelijk voor de dood van die man.

Hebt u de Nederlanders wel eens gewaarschuwd dat cola, slagroom, snoep, chips,

varkensvlees, aspartaam, koffie, E-nummers, suiker, marsepein e.d. slecht voor hun

gezondheid zijn? 

Ons voorstel is om de mensen bewust te maken van wat zij in hun winkelwagen leggen. Dit

kunt u doen door middel van nieuwsbrieven op internet, folders of door een eenmalige brief

die u verspreid onder de bewoners van dit land waarin u de mensen verteld dat u tabak, cola,

chemisch snoepgoed e.d. wilt verwijderen uit de winkels en in plaats daarvan over wil

schakelen naar natuurlijke biologische produkten. Het kan toch niet zo zijn dat de grote

tabaksindustrieen en de grote voedselproducenten meer macht hebben dan u als lid van de

regering? Laten we van Nederland een rook- en alcoholvrij land maken. We zouden

bijvoorbeeld om te beginnen de niet-rokers een beloning kunnen geven. We zouden de

biologisch etende mensen, de vegetariërs en de veganisten een beloning kunnen geven omdat

deze mensen bewust hun voedsel kopen en eten en dus veel minder ziektekosten veroorzaken.

Zo stimuleert u de mensen om gezond te gaan leven en een  goed voorbeeld te zijn voor weer

andere mensen en volkeren en kunt u met een rustig geweten gaan slapen. Ken uw

verantwoordelijkheden en durf ze te nemen!

Wij hebben al veel onderzoek gedaan naar gezond leven, oorzaken van kanker en andere

ziekten, de natuurwetten, Gods geboden m.b.t. voedsel, enz. Dit is allemaal te lezen op onze

website: www.pentahof.nl Wij voeden wel bewust ons lichaam. Wij zijn dan ook bereid om

deze kennis met u te delen en om zo samen de mensen van dit land bewust en gezond te leren

leven. Het is de hoogste tijd dat de destructieve eetgewoontes van de mensen veranderen. Er

zijn al zoveel mensenlevens en gezinnen verwoest door de kanker. Overal om je heen hoor je

van oude maar ook jonge mensen bij wie kanker geconstateerd is. Iedereen kent wel een

familielid, kennis of vriend die kanker heeft. Gaat u dit niet aan het hart? Ons wel, en daarom

deze serieuze en dringende oproep.

U als ‘baas’ van de Nederlandse gezondheid  hebt een hele mooie taak om het voortouw te

nemen tot een betere en gezondere samenleving. Het zou zéér prijzenswaardig zijn en van

veel moed getuigen als u als eerste regering van Nederland tabak, cola, chemische snoep e.d.

niet meer toelaat in dit land.  Het zou toch prachtig zijn als dit land uitgeroepen wordt tot land

waar de minste kankergevallen voorkomen? Het zou toch prachtig zijn als dit land een

voorbeeld functie zou krijgen voor de rest van de westerse wereld?

Wist u dat er nog natuurvolkeren zijn waar geen kanker voorkomt? Laten wij samen ernaar

streven om van Nederland ook een volk te maken waar geen tot zéér weinig kanker voorkomt. 

Wij danken u voor uw aandacht en hopen dat u dit rondschrijven serieus neemt. Wij hopen dat

u tot concrete stappen wilt overgaan om te komen tot een gezamenlijk gedragen

verantwoordelijkheid naar een betere mens en wereld die dringend nodig zijn voor de ons

volgende geslachten. Mocht u nog vragen hebben dan mag u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Prisma Adviezen

Harskamperweg 5

3774JN Kootwijkerbroek

0342441992

www.pentahof.nl


