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A

lles wat je aandacht geeft groeit…
Een bekende uitspraak is, dat alles groeit wat je aandacht geeft.
Verdraaid, het is nog waar ook!

Waarschuw je massaal tegen vaccins, komen er nog meer bij.
Wijs je naar de gevaren van straling… er kan nog veel meer bij met het 4G netwerk, wat
velen de das om zal doen.
Maar… niet zeuren, want wat je niet ziet is er niet.
Neem nu minister Schippers: het blijft schipperen met
haar.
Afgelopen week werd ik in de mail overladen met een
link naar een filmpje van een paar minuten waarin zij
de aftredende voorzitter van de Vereniging tegen de
Kwakzalverij toesprak.
Niet te filmen zeg...!
Nieuwsgierig?
Kijk zelf maar…1 Alles wat je aandacht geeft groeit.
In eerste instantie irriteerde dit filmpje mij behoorlijk
Schippers feliciteert Renckens...
en in tweede instantie dacht ik: “Wiens brood men
eet, diens woord men spreekt!”
Dan blijkt haar wederhelft ook nog banden te hebben met het Slotervaartziekenhuis en zelf
krijgt ze via bepaalde wegen ‘geen tabak’ van de Tabaksindustrie… Maar oh, wat zijn wij
onafhankelijk en onpartijdig, en daarom kletst zij de farmacie in dit filmpje regelrecht in hun
straatje.
De link naar het inmiddels meer dan overbekende filmpje staat onderaan en omdat wij
mensen het moeten hebben van de natuur en niet van het gebazel van dergelijke ministers
richten wij ons op gezonde, zinvolle informatie.
Het jaar 2013 loopt ten einde, daar kunnen we niets meer in veranderen of groots aan
toevoegen.
Traditioneel zeggen we dan: “Het nieuwe jaar is een blanco boek en we maken er het beste
van.”
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http://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU&feature=share
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Wat betreft de Gezond Verstand Avonden/Middagen is het streven dat we eind 2014 100
locaties op de kaart hebben willen staan.
Laat er het komende jaar maar veel gebeuren, we hebben diverse personen die de eerste
twee maanden op nieuwe locaties helpen bij het opstarten, dus nu liever de komende
maanden hevig druk dan er nog 5 jaar over doen! 
We lopen richting de 60 locaties op dit moment. Hengelo in Overijssel komt erbij als meest
recente aanwinst.
Maar in Arnhem hebben twee dames ook interesse dus wie weet zijn daar straks zomaar
twee locaties. Afgelopen maand was er in de provincie Groningen belangstelling bij twee
personen en in Noord Holland is iemand in Koog aan de Zaan die een jubelende reactie
schreef dus ook daar kan zomaar iets ontstaan.
Dan hebben we Schoten boven Antwerpen nog, daar zijn we vier keer per jaar met een
middag waar diverse sprekers spreken maar daarnaast kan daar zomaar een locatie komen.
Alleen werkt het hier omgekeerd, wij wachten altijd af of er zich locatiehouders/-sters
melden, dus gastheren/vrouwen die eens in de maand namens de GVA/GVM een locatie
draaien. In Schoten is ons een ruimte aangeboden alleen… wie o wie bij de zuiderburen
heeft interesse?
Je kunt je bij mij melden en dan kunnen we deze aangeboden ruimte ook als locatie van start
laten gaan.
Vanuit België komt overigens vaker de vraag en waar een wil is, is een weg, overal kan een
locatie van de grond getild worden en op de sprekerslijst staan ook Belgische sprekers en
daarnaast velen uit zuidelijk Nederland, dus er zijn geen problemen om de agenda te vullen.
Volgend jaar dus 100 locaties aan het eind van het jaar! ;-)
De drie studiegroepen, verdeeld over het land, in Baarn, Nederweert en Exmorra (bij
Makkum), draaien goed.
Via deze groepen, wordt de kennis van eetbare gewassen, het maken van natuurlijke
producten en andere onderwerpen die passen binnen dit ‘verhaal’ door de deelnemers
gedeeld en ervaringen uitgewisseld, om deze vervolgens zelf weer te verspreiden via
workshops, wandelingen, kokkerellen of het geven van lezingen.
Woensdag 8 januari staat Exmorra voor de tweede maal op de agenda en dan zijn we overal
twee keer geweest. Uit deze groepen komen diverse activiteiten via de locaties op de
agenda. Daar beginnen we dan zelf in januari meteen mee.
Op de locatie van Alkmaar zal ik met Sylvia Postema op 21 januari een middag verzorgen.
Sylvia start op vrijdagavond 31 januari met een
nieuwe locatie in Tuitjenhorn en samen vullen we
een middag in met als naam: ‘Een rondje
natuurlijk…’
We gaan een natuurlijk wasmiddel maken en allen
gaan naar huis met een zelf meegebrachte fles
gevuld om te gebruiken.
Na de pauze met thee van gember, kaneel en
steranijs of koffie met appelcake is het de tijd om
de vogels te verwennen.
Wij mensen eten, over het algemeen gezien,
verkeerde voeding maar hoe is het met de vogels
gesteld?
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Deze krijgen ook de verkeerde vetten en dus
ontstaan er ziektes bij deze gevleugelde
vrienden, dat kan niet uitblijven.
Deze middag gaan we een natuurlijk
vogelcakeje maken, het ziet eruit om in te
bijten maar we leggen het tussen natuurlijke
versieringen om een plaatsje in de tuin op te
fleuren, vogels te lokken. Wie op zoek is naar
een leuke activiteit om met kinderen te doen
kan zich later thuis uitleven en dit
presenteren.
Denk ook aan verjaardagsfeestjes, het is weer
eens iets anders.
Alle deelnemers gaan naar huis met een fles
wasmiddel, een versierd vogelcakeje en een boekje uit de ‘Nooit geweten…’ serie.
De totale prijs is 20 euro inclusief alle materialen en koffie of thee met appelcake.
Wel zelf meenemen:
Een (liter)-fles voor het wasmiddel en een (oud) bordje voor de vogelversiering.
Locatie Nederweert presenteert ook woensdagmiddagen in het kader van ‘puur natuur’. Wie
de agenda in de gaten houdt bij interesse kan daar terecht.

Januari in de aanbieding…

Vaste bezoekers krijgen de kans gasten mee te nemen naar alle locaties, behalve naar de
locaties die in deze maand starten.
Bij de nieuwe locaties, die in januari beginnen, is deze actie in februari van toepassing.
Locatie Hengelo in Overijssel start op 20 januari, de tweede avond is 3 maart, daar is deze
actie dan aan de orde.
Op de locatie in Alkmaar, op vrijdagavond 10 januari, is deze aanbieding ook niet toepasbaar
omdat de zaal al bijna vol is. Nog 20 plaatsen kunnen we vullen. Richard de Leth staat voor
deze avond op de agenda. Dit is tevens de laatste mogelijkheid via de GVA/GVM omdat zij
voortaan zelf een aantal momenten per jaar inlassen om lezingen te geven.
Omdat de zaal bijna vol is wordt de kans geboden een maand later op 14 februari gasten
mee te brengen wanneer Ard Pisa spreekt.
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Ard is de auteur van het boek: Wat Angelina niet wist over kanker maar
wel had moeten weten.
Let op: Alle vaste bezoekers van de GVA moeten zich bij de betreffende
locatie aanmelden en tevens opgeven wie zij als gast(en) meenemen.
Naast de naam van de gast geef je tevens het e-mail adres op. De gasten
kunnen alleen geïnteresseerden zijn die nog niet met hun e-mail adres in
het landelijke GVA bestand voor komen.

Extra bijzondere avond in Oud Beijerland…

Locatie Oud Beijerland heeft een extra avond naast de vaste GVA-avond
met een spreker, op woensdag 22 januari.
Deze valt niet onder het rondje ‘gasten meenemen’, maar is wel heel
speciaal.
De avond kost 10 euro net als altijd, maar ditmaal krijg je de gelegenheid
eerder aanwezig te zijn om eerst gezellig met elkaar te eten. De prijs voor deelname is
inclusief de maaltijd.
Na de maaltijd, als de tafels weer leeg en netjes staan, volgt een lezing over MMS.
Uit ervaring kan ik vertellen dat Rineke heerlijk kan koken en de avond informatief weet te
vullen. Wie van verder komt kan op tijd arriveren, eten, de lezing beluisteren en omdat alles
achter elkaar doorgaat zal het ook niet heel laat worden. Een prachtig arrangement.

Dokter Hans Moolenburgh gaat op zaterdagmiddag 25 januari
naar Nederweert…

Na de succesvolle avond in Alkmaar ter gelegenheid van het nieuwe
boek geschreven door deze geliefde arts en spreker kunnen
belangstellenden op
zaterdagmiddag 25 januari in
Nederweert terecht.
De zaal is al meer dan half vol, dus
haast je als je interesse hebt.
Deze middag valt ook buiten de
januari actie ten aanzien van het
meebrengen van gasten. Dit is wel
van toepassing op de locatie van
Petra Wilmsen op dinsdagsavond 28 januari wanneer
Rineke van den Berg spreekt over magnesium.
Zaterdag 25 januari is extra en zal plaats vinden in een grote zaal in Nederweert.

Vrijdag 3 januari kom ik mee naar de locatie Papendrecht…

Vrijdagavond 3 januari zal Josee van Dooren spreken op de locatie Papendrecht.
Wie in het verleden mijn lezingen heeft gehoord over vaccins, Ritalin, E nummers en andere
invloeden weet, dat ik altijd de weg wees naar de mogelijkheid om opgedane schade te
ontstoren, te voorkomen dat er meer schade werd aangericht, wellicht zelfs verbeteringen
konden optreden, wat in de praktijk ook veelvuldig is gebleken.
Biofotonen Therapie is een manier die op dit moment in onze samenleving meer bekendheid
mag genieten.
Zo vertel ik altijd dat wanneer je bijvoorbeeld met pijn in je grote teen naar een Biofotonen
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therapeut gaat, je altijd eerst op je vaccinaties ontstoord wordt als je deze hebt gekregen, al
was dat in je babytijd en ben je nu op middelbare leeftijd.
Vaccins en hun vuile hulpstoffen maken meer kapot dan menigeen beseft en opeens
verdwijnen bepaalde klachten die niet eerder in verband waren gebracht met vaccinaties.
Maar dit is een onderdeel, deze therapie is in te zetten voor alles, vaccins worden
automatisch altijd ontstoord als eerste stap om puin te ruimen.
Deze avond zal ik gezellig samen met Josee meekomen en dan zal ik het boek van Dokter
Hans Moolenburgh meenemen voor de liefhebbers maar ook mijn eigen boekjes over
datgene wat eetbaar is in onze eigen omgeving.
Er starten wel 9 nieuwe locaties in januari, allemaal veel succes gewenst en ik ga een kijkje
nemen bij Anna Pasterkamp in Emmeloord op 14 februari waar ik mijn lezing zal geven over
datgene wat eetbaar is in onze eigen omgeving: Superfoods van eigen bodem.
Op zondagmiddag 19 januari zal ik aanwezig zijn op de locatie van Assen die deze middag in
Rolde de lezing van Dokter Frits van der Blom op de agenda heeft staan.
Locatiehoudster Nanke Cornelissen draait dan voor de tweede maal en graag kom ik dan
mee om ook daar kennis te maken. Ik zal dezelfde boeken meenemen als op de avond in
Papendrecht.
Er is weer genoeg te beleven door het hele land op de diverse locaties, Winsum in Groningen
heeft weer een KRACHT VAN KENNIS AVOND op donderdag 23 januari met Mike Donkers als
spreker. Het thema is: Wat kan ik nu nog eten?
Een mooi onderwerp in een prachtige omgeving namelijk de sfeervolle Groningse boerderij
waar Jolanda Roggeveld de locatiehoudster is.
Rest ons iedereen een gezellige jaarwisseling te wensen en we maken er met elkaar een
super 2014 van met als eindresultaat 100 locaties op zijn minst! Helpen jullie mee? ;-)
Aan de sprekerslijst zal het niet liggen, keuze genoeg met rond de 140 sprekers, samen goed
voor meer dan 200 onderwerpen.
We kunnen vooruit!
Wie interesse heeft in de informatie, mail mij en je krijgt altijd geheel vrijblijvend de uitleg
over hoe we een locatie starten; je bent zelfs vrij deze naar bekenden door te zenden.
Wij laten ons daarna verrassen of er een reactie komt!
Wat je aandacht geeft groeit, genoeg aandacht aan de locaties geschonken daarom nu een
klein beetje voor minister Schippers en haar uitspraken.
Het blijft ‘schipperen’ met haar!
Hartelijke groet,
Anneke
Bergen eind december 2013.
De boodschap van minister Schippers aan de verenging tegen de kwakzalverij:
http://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU
De petitie die n.a.v. deze 'toespraak' om haar aftreden verzoekt:
http://petities.nl/petitie/aftreden-geeist-van-minister-schippers

Hieronder een greep uit de activiteiten in januari/februari 2014. Zie voor alle
andere locaties de agenda op de website: www.gezondverstandavonden.nl
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