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Voorwoord
We kunnen het elke maand wel herhalen, wat gaat de tijd toch snel. Alweer een maand voorbij
en dus tijd voor een volgende nieuwsbrief.
Weer genoeg kopij ondanks de zomertijd. Ik neem jullie in dit voorwoord mee met de inhoud
van deze nieuwsbrief, hopelijk trigger ik jullie daarmee de voor jou interessante stukken te
lezen! Want we delen graag onze activiteiten met jullie die geweest zijn of nog gaan komen.
De wandelende studiegroep in Friesland op woensdag heeft genoten op de Sallandse heuvelrug en de studiegroep in West-Brabant heeft onder andere pannensponsjes gebreid als alternatief voor de plastic sponzen.
De lezingen gaan binnenkort weer van start, Juglen Zwaan komt zelfs een hele dag naar de
locatie Maastricht voor een verdiepingsworkshop. Lijkt me superinteressant.
In Sneek komt Indi Hondema vertellen over wat de kinderen ons hebben te vertellen (en dat
is heel veel en heel bijzonder) en in West-Brabant gaat binnenkort ook een lezingen locatie
van start. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer!
De gratis wandeling die Anneke gepland had voor zaterdag 17 augustus in de kop van NoordHolland is in verband met de weersvoorspellingen een week uitgesteld naar zaterdag 24 augustus. Grijp je kans; kon je de 17e niet en de 24e wel???
Meld je aan bij Anneke: anneke@project7-blad.
Het wordt een weekend van gratis wandelingen want kun je zaterdag niet dan heb je nog de
mogelijkheid om zondag mee te wandelen in de bossen van Gaasterland in ZW-Friesland.
Een prachtige bijdrage van Arie, niet alleen de mensen hebben bewustzijn, ook dieren, planten, bomen, bomen in een bos staan in verbinding met elkaar, communiceren met elkaar . . .
En lijkt het in vaccinatieland komkommertijd, dacht het niet, lees de bijdrage van Ellen en
ondergetekende deelt nog een verhaal over ho’oponopono, over wat??? . . . .
Lees het zou ik zeggen☺
Anneke nodigt jullie uit voor bijeenkomsten die
door het land worden gehouden over het helpen
‘opruimen’ van plastic. Je bent van harte uitgenodigd, meld je aan!
De invoering van de 5G staat in de belangstelling,
we hebben de afgelopen nieuwsbrieven al vaker
een ingezonden stuk gedeeld, ook nu weer een
aantal en er is een oproep voor de demonstratie in
Den Haag op 9 september 2019.
Veel leesplezier en geniet nog even van de kleurrijke zomer om ons heen. Hiernaast een foto van
de verschillende kleuren in mijn tuin.
I Love it! Barbera
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Actie geeft reactie!
We gaan actief de uitleg verzorgen over hoe we samen met velen plastic kunnen
opruimen. . .
Een echt project in de lijn van Project7-blad!
Plastic, een bizar probleem. Zie de bermen, natuurgebieden, kijk over de grens in andere landen, wereldwijd is
het een drama.
De zeeën, de dieren worden er ziek van, de planten worden beïnvloed en wij mensen ook.
Bekijk het filmpje even, dan krijg je een idee van wat er
wereldwijd aan de hand is…
https://www.youtube.com/watch?v=SFJYpbSWYW4
Plastic op een mooie manier opruimen, die informatie
gaan we delen.
Onze agenda vult zich gestaag . . .:
• Woensdagavond 4 september: 20.00 uur Sneek
• Zaterdagmiddag 7 september: 14.00 uur Tiel
• Zaterdagmiddag 14 september: 14.00 uur Roermond
• Zaterdagmiddag 21 september: 14.00 uur N-H
(locatie volgt)
• Zaterdagmiddag 28 september: Friesland of Groningen (locatie volgt)
• Zaterdagmiddag 26 oktober: 14.00 uur Ried
(Friesland)
Voor oktober moeten er nog een paar bevestigd worden, maar je ziet: we krijgen al een aardig lijstje.
We gaan dan o.a. naar Schoten bij Antwerpen.
Voel je welkom.
Opgeven: anneke@project7-blad.nl
Wie zich heeft opgegeven krijgt vlak voor de bewuste datum een mail met de juiste adresgegevens.
Actie geeft reactie!
Kom je luisteren? 😉
Super!
Dan ontmoeten we elkaar...
Anneke
www.project7-blad.nl

4

We 'vraten' geen kilometers met de 'Wandelende' studiegroep maar genoten des te meer ondanks enkele
buien...
De 'Wandelende' studiegroep op zes woensdagen in
Friesland kwam op de Sallandse Heuvelrug bij elkaar
bij Winnie en Tom thuis, twee deelnemers van deze
groep.
Ja, ja, ook daar vandaan komt men naar deze groep
in Friesland en nu gingen wij omgekeerd naar hen.
Overigens komt er ook een dame uit N-H. Zo leuk en
gezellig zijn deze dagen.
We kwamen redelijk achter elkaar aan en we begonnen traditioneel met koffie of thee.
We starten overwegend in een horecagelegenheid
en soms bij deelnemers thuis als zij dat zelf aangeven omdat ze dat leuk vinden.
De gastvrouw had heerlijke cake gebakken; we zaten
buiten op de beschutte binnenplaats en keken af en
toe met argusogen naar de lucht want het weer was
behoorlijk omgeslagen vergeleken met voorgaande
weken.

Uiteindelijk trokken we aan het kortste eind en moesten we als de bliksem naar binnen.
Maar dat deed niets af aan de sfeer en de gesprekken die we voerden.
De gastvrouw en gastheer vertelden over hun acties in het afgelopen jaar.
Op 1 augustus 2018 waren we ook bij hen te gast en toen kregen we een rondleiding over het
terrein waar de plannen voor waren bedacht.
Deze dag, 31 juli een jaar later konden we aanschouwen dat het grasland aan de overkant van
hun huis drastisch was veranderd in een beginnende bloemenweide met al heel veel soorten
planten waar wilde bijen op af komen.
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Toen het droog was zagen we onze kans schoon om buiten te kijken.
Het bleef dreigen maar toch konden we alles rustig bekijken.
Er was heel veel werk verzet en mooi om te zien hoe snel een grasland kan veranderen in een
geheel andere biotoop.
We zijn benieuwd hoe het er volgend jaar bij ligt. We komen gewoon weer 'controleren'. 😊
Overigens zijn we alweer uitgenodigd, dus één van de zes dagen voor 2020 is op voorhand nu
al ingevuld.

We genoten nog even van een paar jonge katten die bij buren vandaan een aardig stukje hadden gelopen, een paar lieten zich optillen en de eigenaren kwamen hen per fiets ophalen.
De komkommersoep waar Winnie ons op trakteerde smaakte heerlijk samen met de courgette-wortel cake gemaakt door Janny.

Het servies van Bunzlau Castle inspireerde mij om de meegebrachte lunch aan te passen.
Thuis hebben wij ook diverse delen van dit servies en het combineert onderling heel leuk met
de verschillende prints.
Thuis al op geanticipeerd en servetjes meegenomen.
Uit de bloemenwei korenbloemen, kamille en melde geplukt om de kleuren van het servies te accentueren. Winnie strooide bloemblaadjes op de soep en zo zaten we toch
weer op de binnenplaats na ons rondje bezichtigingen.
Helaas was dat van korte duur want de brandslang leek
open te gaan. Goed voor de natuur en de tuin, we klaagden
dan ook niet en wij pasten de dag aan.
We konden van alles delen, deze groepen hebben meerdere functies dan alleen kijken naar 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
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Het loopt zoals het loopt en deze dag liepen we niet ver en ook niet
lang maar de invulling was prima.
Volgende keer op 21 augustus is het plan om te gaan varen in de Weerribben.
Winnie zal dan 'plant van de dag' behandelen, deze dag liep alles anders en dan is dat ook goed.
Dank Winnie en Tom voor jullie gastvrijheid en dank allen die aanwezig
waren, samen genieten, samen kletsen, samen kennis delen... Top!
Anneke
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Gratis wandeling 24 augustus
Voel je welkom om zaterdag 24 augustus met ons te bekijken wat er zoal aan 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen te scoren valt in de kop van Noord-Holland...

Project7-blad organiseert op zaterdag 24 augustus (was 17 augustus, in verband met de
weersvoorspelling verplaatst naar de 24e), een kennismakingsdag in de kop van Noord-Holland . . .
Samen genieten, ervaren, kennis delen, het samen heel gezellig hebben en geïnspireerd huiswaarts gaan.
Samen met studiegroep Schagen en Alkmaar vallend onder het concept van Project7-blad organiseer ik, Anneke Bleeker samen met Jenny Stam deze zaterdag.
Iedereen met interesse is welkom.
We verzamelen om 11.00 uur op een nog nader te bepalen locatie.
De dag loopt tot . . . zoals het loopt. Dat kan 16.00 uur zijn, het kan 17.00 uur zijn, voor de
avond sluiten we af.
Wij hebben de tijd en we kunnen niet in één uurtje veel delen, we moeten de tijd hebben voor
iedereen persoonlijk en als groep.
De dag organiseren wij belangeloos, als we starten en/of afsluiten bij een horecagelegenheid
is de consumptie voor ieders eigen rekening.
En . . . mijn aandeel zal zijn dat ik zal stoppen bij heel veel planten, kruiden, bomen en struiken
die we tegenkomen om te vertellen wat je ermee kunt doen.
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We vertellen altijd alleen over dat wat wel eetbaar is om achteraf geen verwarring te laten
ontstaan.
Deze dag is bedoeld om eens de sfeer te proeven zoals wij al veel langer op pad gaan, om
wellicht kennis te maken met dat wat in de vrije natuur groeit en eetbaar is voor wie daar
nieuwsgierig naar is, dames, heren, jongeren en de 'oudere jongeren', allemaal welkom. (Jongeren vanaf dat zij interesse hebben en graag willen leren wat ons kan dienen uit de vrije
natuur).
Aan het eind is er gelegenheid voor de liefhebbers om te oogsten zodat je thuis de maaltijd in
stijl kunt bereiden.
Denk aan zeekraal en andere gezonde heerlijkheden.
Opgeven voor 17 augustus: anneke@project7-blad.nl
Wie interesse heeft in de studiegroep op een aantal vrijdagochtenden per jaar en/of de tien
zondagmiddagen in Alkmaar kan Jenny Stam mailen: jenny-stam@hotmail.com
Anneke
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Hoi lieve mensen
Ik heb de gedachte dat als er veel van dieren gehouden wordt dat ze een eigen ik ontwikkelen.
Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn, dat is antropomorfisme kreeg ik uitgelegd.
Maar toch denk ik (lekker eigen-wijs) dat alles en iedereen evolueert.
Als dieren menselijke eigenschappen ontwikkelen, dan moeten planten dus dierlijke eigenschappen krijgen (voor de beeldvorming; beukenbomen zouden dan gaan lopen als een wildzwijn).
Stenen krijgen dan plantaardige eigenschappen. Maar wat worden dan als stenen? Ik denk dat
onze gedachten kunnen kristalliseren.
Héé dan zouden wij minder beestachtig en meer engelachtig worden met scheppende gedachten.
Wat we via de media ontvangen houdt ons daar ver van weg, maar de werkelijkheid is dat er
steeds meer mensen hoger in energie bewegen.
Het 5G netwerk bevestigt voor mijn deze waarneming omdat als er meer hemels licht op aarde
komt er vanzelf ook een grotere tegenkracht nodig is om zelf in balans te kunnen blijven.
Goed ik ga dus proberen om duidelijk te maken dat planten nu al, niet eens zo heel erg anders
functioneren dan dieren.
Zoals onze gedragingen gedreven worden door het goddelijke beeld waarnaar we geschapen
zijn. Hebben dieren dat ook en uit hun gedrag kan je een beeld vormen van het hogere geestelijk wezen wat bij dit soort dier hoort.
Ons gedrag is meestal meer een onzuiver streven
naar ons goddelijke voorbeeld doordat wij beschadigingen oplopen in onze levens.
En zo heeft boom een boomgeest en heeft elk bos
heeft een “woudgod”.
Het bos is echt niet zomaar een verzameling van
losse elkaar in de weg groeiende bomen. Bij zo’n
groep bomen heb je moederbomen die hun eigen
zaailingen van voeding voorzien. Maar die ook in
verbinding staan met bomen van andere soorten
omdat een stabiel bos betere overlevingskansen
geeft.
Bij iepen zie je dat als er één boom ziek wordt de
anderen iepen via de wortels ook ziek worden. Die
wortels wisselen onderling stoffen uit.
Dat uitwisselen zie je soms ook in een rij bomen
waarvan er één weggezaagd wordt, de stobben
maakt wondweefsel en groeit dicht en krijgt daarvoor voeding van de bomen ernaast (Jeroen Heindijk liet mij dat zien bij één van zijn bostochten).
Foto: levende stobbe
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Dat is toch echt een overeenkomst met dieren, bomen kunnen hun eigen familie herkennen,
ze hebben informatie overdracht en kunnen ervoor kiezen om voor elkaar te zorgen.
Een boom uit een rij wegzagen vergelijk ik nu met het amputeren van een vinger van mijn
hand.
Maar bomen kunnen ook hun buurman vermoorden, ze groeien bijvoorbeeld een wortel om
de stam van de andere boom heen, pakken zo zijn water af en wurgen die boom.
Dus ook hierin lijken bomen op dieren want ze kunnen beslissen om een andere boom te gaan
vermoorden (een boom opgekweekt in een ronde pot heeft soms een wortel rond zichzelf
gegroeid die bij het uitgroeien van de stam zijn eigen wurgwortel wordt).
Een beuk is ook een goed voorbeeld van een boom die andere boomsoorten vermoord, zonder druk maar heel geduldig door de ander te overschaduwen. Hazelaars houden er juist wel
van om gezellig overal tegenaan te schuren dat verbindende zie je ook terug bij de nootjes.
En een eik is zo uit de hoogte dat zijn eikeltjes statig een hoedje op hebben.
Dat een eik gedonder geeft hoort echt bij hem.
Als ik onder een beuk ga zitten voel ik mij “onder dak” veilig weer thuis.
En bij mijn es word ik geaard als ik te zweverig ben en helpt hij mij erbovenop als ik te aards
ben. Essenbladeren lijken op een jakobsladder tussen hemel en aarde.
Planten gedragen zich dus net als dieren verschillend.
Boeren weten best dat sommige planten goede buren van elkaar zijn terwijl andere elkaars
groei nadelig beïnvloeden (een boekje wat hierover gaat is bijvoorbeeld ‘Metgezel planten’
van Helen Philbrick en Richard Gregg).
Er is nog iets geks als een dier
steeds op dezelfde plaats
poept wordt de grond daar
heel voedselrijk, een boom
groeit daar dan met een wortel
naar toe.
Die boom weet dat op afstand
voeding te halen is en gaat dat
halen. Het schijnt dat boomwortels samen werken met
schimmeldraden en die schimmeldraden komen veel verder
weg en “vertellen” het aan de
boom (de boeken van Gerrit
Jan Keizer vind ik interessant
bijvoorbeeld: ‘De verborgen
boom’)
Foto: deze beuk verstikte de berk.
Dus een boom kan communiceren met andere wezens dan enkel zijn eigen soort. Er zijn mensen zat die ook kunnen communiceren met andere wezens maar daarover zwijgen want het
is allerminst algemeen geaccepteerd.
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Een boom weet ook vochtige plaatsen te vinden en dan noemen we zo’n wortel een waterhaler.
Als mensen ziek worden krijgen ze vaak ook een ongezonde lichaamsgeur, dat is met bomen ook zo, plaaginsecten (de opruimers) herkennen dit en vallen dan die boom
aan. Die boom reageert daarop door feromonen uit te zenden om zijn soortgenoten te waarschuwen die reageren
daar weer op door extra stoffen aan te maken waardoor
ze onaantrekkelijk worden.
Dit is adequaat handelen op informatie.
Hierdoor wordt groente wat aangevreten geweest is en
daarna zijn belager heeft “overwonnen” krachtiger voedsel voor onze gezondheid.
Omdat we niet kunnen begrijpen hoe een boom informatie verwerkt en die informatie kan onthouden vinden wij
dat een boom geen bewustzijn heeft, zodat we niet hoeven te erkennen dat ons eigen bewustzijn onvoldoende
wakker is.
Foto: opgekweekt in een ronde pot en verworden tot een ornament.
Maar zonder intelligentie is er geen leven mogelijk, elke cel heeft bewustzijn. Zullen ze ooit,
als ze er naar gaan zoeken, de hersenen van een celkern ontdekken?
Alles in de natuur is een variatie op de oorspronkelijke scheppende gedachte die uitgesproken
werd.
Om de grote hersenen van een boom te kunnen vinden moeten wij in overweging durven te
nemen dat de hersenen van een boom weleens groter kunnen zijn dan die van een mens. Het
netwerk van het wortelstelsel komt namelijk overeen met het netwerk van onze hersenen.
Zijn wij wel het intelligentste schepsel op deze aarde?
Het netwerk van onze hersenen komt ook weer overeen met het netwerk van het universum.
Ik las in de boeken van Peter Wohlleben dat bomen zelfs kunnen herkennen door wélk dier er
van hun blad gegeten wordt. Planten moeten dan toch een soort smaak zintuig en herinneren
hebben.
Sindsdien neem ik soms in mijn tuin een boomblad liefdevol in mijn mond vol spuug zodat de
boom ook mij herkennen kan.
Schouwend is te ervaren dat als ik van plan ben om een tak van een boom af te zagen de boom
zijn sapstroom al terugtrekt uit die tak nog voordat ik mijn snode plan ten uitvoer breng. Maar
hoe weet die boom dat ik dat wil gaan doen? Planten kennen mijn hart beter dan ikzelf.

13

De hazelaar houdt van samenzijn en nieuwe wegen opzoeken. Hij heeft daarom ook mooie
takken om een spirituele wandelstok te maken.
Kunnen bomen ook kijken net als dieren? Daar lijkt het wel op omdat ze bij de juiste lichthoeveelheid uitlopen in het voorjaar en ze hun bladeren naar het licht toe bewegen. Maar een
teunisbloem opent zijn bloemen ‘s avonds pas omdat hij zich laat bestuiven door nachtvlinders
(boekje: ‘Niet zonder elkaar’ van Louis Schoonhoven e.a. ISBN 9789082043648).
Planten hebben geen ogen zoals wij maar kunnen toch waarnemen waar het lichter is.
En dat bij regen veel bloemen zich sluiten lijkt toch een reactie op voelen.
En hebben planten net als wij om scherpzinnig te blijven ook slaap nodig? Ik hoorde dat als
planten 24 uur per dag licht krijgen ze niet extra hard gaan groeien maar de groei dan juist
vertraagt.
Gras kan zelfs rekenen 😉 want elke boer weet dat gras pas bij een temperatuursom van 180
graden gaat groeien (vanaf 1 januari de bodemtemperatuur per dag opgeteld).
Maar in het voorjaar gebeurt er nog iets heel geks. Door de verdamping van de bladeren wordt
de sapstroom door de capillaire werking omhoog getrokken toch? Maar een esdoorn bijvoorbeeld heeft al zoveel druk opgebouwd in zijn stam voordat de bladknoppen open gaan, dat
mensen wonden maken in de boom om het sap af te tappen en er esdoornsiroop van maken.
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Blijkbaar hebben bomen iets wat op onze bloeddruk lijkt.
Bomen kunnen niets met groen licht dat kaatsen ze terug, maar ons hartchakra laadt juist op
door dat groen.
Zouden er daarom zoveel bomen gekapt worden, ingegeven door de tegenkrachten, zodat we
niet vrijuit en vol vertrouwen vanuit ons hartbrein durven te handelen? Gelukkig wordt de
aarde nog steeds gedomineerd door planten en zijn er maar erg weinig mensen in vergelijking
met bomen.
Om de aarde te verwoestijnen moeten alle mensen elke dag de natuur tegen werken want
zouden we daar mee stoppen raakt alles gelijk weer paradijselijk volgroeid. Een open polderlandschap behouden is alleen mogelijk door gedreven noeste arbeid, zichzelf en de omgeving
afbakenend en inperkend.
Maar deze vlijtige blinde ijver om mijn moestuin op orde te houden ontbreekt mij nu vandaar
dat ik dit jaar een keer tot een sabbatjaar heb benoemd waarin ik enkel via wildpluk nog
“groente” kan oogsten (komt uit het boek Leviticus hoofdstuk 25).
Maar ik besef natuurlijk best dat ik hier lui zijn probeer te verbergen onder heiligheid.
Het zal duidelijk geworden zijn dat mijn beukenboom intelligent en ondernemend is en niet
weerloos, doelloos en bewegingloos op dezelfde plek blijft staan. Maar lopen zoals een wildzwijn nee dat doet hij (nog) niet.

Dit is het wortels met uien
veldje in mijn moestuin, de natuurwezens kunnen hier even
uit hun kleurloze verstarring
komen en ik word er ook vrolijker van.

Liefs Arie
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Komkommertijd?

Geen nieuws uit vaccinatieland? Radiostilte? Media op vakantie?
Dat is maar schijn, want er blijkt toch wel wat gaande te zijn! Het ministerie van volksgezondheid heeft de periode vlak voor de reces actief benut om het een en ander voor te bereiden
en in werking te zetten, waarvan we de gevolgen in deze komkommertijd nu al mogen meemaken.
Mensen die op sociaal media actief zijn (in Nederland), zal het zijn opgevallen dat ze bij het
zoeken naar vaccin-kritische informatie, sinds kort automatisch verwezen worden naar wereldorganisaties zoals Unicef, de WHO, Bill & Melinda Gates
Foundation en andere pro-vaccins facebookpagina’s en websites.
Een voorbeeld hiervan is het resultaat van de zoekopdracht naar
de groep 'Vaccinvrij':
En wat schetst onze verbazing? Op 24 juni 2019 blijkt Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, in zijn kamerbrief bevestigd te
hebben dat hij zelf de nodige stappen heeft ondernomen om het
zover te laten komen: 'Ik heb ook contact met Facebook en
Google over hun rol bij het onder de aandacht brengen van betrouwbare, wetenschappelijke informatie over vaccinatie. Ik ben
blij met de maatregelen die ze ondernemen om misleidende informatie minder prominent te maken op hun platforms.'
Wel vreemd dat Blokhuis blijkbaar heeft verzuimd om de verantwoordelijken van FB en Google te attenderen op de Nederlandstalige websites van het RIVM/RVP. Want waarom wordt er voor
'betrouwbare info' naar de WHO en die andere instanties verwezen, allemaal in 't Engels?
'Democratie' in een nieuw jasje?
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De mensenrechtenorganisatie in Nederland heeft intussen ook haar standpunt bepaald (vrijheid van meningsuiting is een belangrijk onderdeel van de grondwet):
‘Fake news’: online campagnes met desinformatie die bedoeld zijn om wantrouwen, verwarring en verdere maatschappelijke verdeeldheid te zaaien, kan een goede reden zijn om de
verspreiding van dergelijke uitingen tegen te gaan.
https://mensenrechten.nl/nl/vrijheid-van-meningsuiting
Van die kant hoeven we dan ook geen steun meer te verwachten...
Hebben overheden (wereldwijd) hun ziel verkocht aan de farma-industrie?
En ter afsluiting een herhaalde tussentijdse
oproep om (jonge) ouders de volgende informatie door te spelen. Want we maken ons
zorgen . . .
Onze kinderen, de proefkonijnen van de overheid en farma?
Het lijkt er namelijk op dat het nieuwe VAXELIS vaccin (dktp-hib-hepb, dat sinds januari wordt
toegediend aan baby's die na 1 december 2018 geboren zijn, 4x op 2-3-4-11 maanden, en op
2-4-11 maanden tegelijk met het pneumokokkenvaccin Synflorix), meer bijwerkingen veroorzaakt dan andere vaccins.
Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) bepaalde dat Vaxelis ‘onder extra
toezicht' staat en CB-personeel werd verzocht om ‘alert te zijn op bijwerkingen’ (dat ze zo te
horen niét gelezen hebben). We hebben de afgelopen weken al meerdere nare ervaringsverhalen (w.o. spoedopnames) langs zien komen en dat zal vast maar een topje van de ijsberg
zijn (gelinkt aan FB/Google-offensief hierboven uitgelegd). De overheid laat ouders blijkbaar
graag in het ongewisse over de feiten waar ze zelf mee bekend zijn!
Praat erover, deel en stel vragen . . .
Meer info over dit experimentele 6-voudige vaccin (Nederland heeft de twijfelachtige eer om
dit wereldwijd uit te testen op baby's): https://stichtingvaccinvrij.nl/vaxelis-het-vaccin-meteen-zwarte-driehoek-en-verborgen-bijwerkingen/

© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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BOEK: Vaccineren: De grote illusie
Vaccineren: De grote illusie van de gediplomeerde Franse gezondheidsonderzoeker en cartoonist René Bickel is een uniek
stripboek over één van de serieuzere medische en veronderstelde preventieve gezondheidszorgmaatregelen van de moderne tijd.
Steeds vaker worden we overspoeld met alarmerende berichten
die ons op het belang van vaccinaties wijzen. Moderne psychologische technieken worden gebruikt om ons te manipuleren en
onze mening te beïnvloeden. Geregeld jaagt men ons de schrik
op het lijf en de roep om een vaccinatieplicht klinkt steeds luider.
Het behoud van een vrije vaccinatiekeuze is daardoor in gevaar.
Daarenboven klinkt ook de weerstand tegen vaccinaties telkens
vaker. Steeds meer mensen willen hun kinderen niet laten vaccineren.
Als je het onderwerp vaccinatie bestudeerd komt er veel informatie naar boven, die voor velen van ons onmogelijk te geloven is. Vaccineren: De grote illusie
nodigt u uit uw ogen te openen voor een mythe die stevig is ingebakken in de maatschappij.
René Bickel illustreert hoe belachelijk en losgeslagen de farmaceutische industrie over vaccinaties eigenlijk is. Haarscherp beeldt hij uit en beschrijft hij de geschiedenis van vaccins en
vaccinaties. Daarnaast onthult hij de gevaren die de geneeskunde en de farmaceutische industrie proberen te verbergen.
De auteur heeft zijn eigen specifieke manier om de meest serieuze onderwerpen begrijpelijk
te maken, helder, eenvoudig en amusant. Hij gebruikt humor als een wapen.
Dit boek is zowel humoristisch als leerzaam en sluit gegarandeerd aan bij de interesse van het
publiek. Bovendien spreekt het diegenen aan die minder graag
lezen. Het geniale gebruik van de illustraties maakt het vertalen
van de verhalen van Big Pharma over vaccins, niet alleen eenvoudig te begrijpen, maar ook verrassend grappig en tegelijk volkomen onlogisch.
Speciaal geschreven zodat jonge ouders, zonder pressie, een
"weloverwogen beslissing" kunnen nemen om hun kinderen wel
of niet te laten vaccineren.
Robin de Ruiter

Vaccineren: De grote illusie
Auteur: René Bickel
ISBN/EAN: 978-90-79680-91-7
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Juglen Zwaan van www.ahealthylife.nl komt voor de 3e
keer naar Maastricht West. Deze keer voor zijn workshop 'GEZONDE DARMEN, EEN BLIJE BUIK'.
Onze darmwand bepaalt welke stoffen het lichaam binnen mogen komen en welke er buiten
moeten blijven. Het is bijzonder knap hoe ons lichaam dit onderscheid normaal gesproken kan
maken. Echter, steeds vaker raakt het milieu in de darmen verstoord en verloopt dit proces niet
meer zoals het zou moeten. Meer dan de helft van Nederland ervaart regelmatig darmklachten. Eén van de oorzaken is ons westerse voedingspatroon, dat niet meer aansluit bij wat onze
voorouders altijd hebben gegeten. Op school wordt ons niet onderwezen welke voeding gezond maakt, integendeel: op vele scholen zijn snoepautomaten te vinden. Dit kan anders…
Als je wilt weten welke voeding onze darmen weer gezond kan maken dan is deze eendaagse
workshop iets voor jou! Je leert tot in detail hoe ons spijsverteringsstelsel werkt en wat er mis
kan gaan. Ook leer je meer bij over de wereld van micro-organismen en fermentatie. Daarnaast besteden we aandacht aan welke leefstijlgewoontes bijdragen tot het herstel van de
darmen, want voeding alleen is niet genoeg. Desalniettemin zal het grootste gedeelte van de
dag gaan over helende voeding voor onze darmen. Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor
de rol van ontstekingen bij darmklachten.
Je gaat naar huis met praktische handvatten om je voedingspatroon en leefstijl aan te passen,
zodat de kleine beestjes in je buik weer blij worden. Want als zij blij zijn, word jij dat ook!
Er zal voldoende gelegenheid worden geboden om jouw (persoonlijke) vragen te stellen. Wees
welkom op deze interessante dag over Gezonde Darmen!
Juglen Zwaan is spreker en schrijver over voeding en gezondheid. Hij combineert moderne wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van puur natuur. Hij hangt geen
enkel voedingsgeloof aan, maar combineert vele visies.
Datum:
Adres:
Parkeren:
Kosten:
Betaling:

zondag 22 september a.s. van 10.00 tot ca 16.00 uur.
Inloop en aanmelden vanaf 9.30 uur.
Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 62, 6218 AD Maastricht (Malberg).
Voor het gebouw is een parkeerplaats met voldoende gratis
parkeergelegenheid.
€ 79,00 incl. 4 consumpties voor koffie/thee/fris en een lunch bestaande uit
soep, 2 broodjes en een salade.
Je aanmelding is definitief na ontvangst van een betaling van € 39,00.
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De overige € 40,00 kunnen contant - het liefst gepast - betaald worden bij aanmelding op 22 september.
Info en aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com
Na aanmelding krijg je meer betalingsgegevens van mij door.
Annuleren: gratis annuleren kan t/m dinsdag 17 sept. 23.00 uur.
Daarna is er geen teruggave van het al overgemaakte geld meer mogelijk.
De zaal ligt op de 1e verdieping en is te bereiken met trap en lift.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Anneke Fokkema
Gastvrouw Gezond Verstand Locatie Maastricht West
Onderdeel van Project7-blad (www.Project7-blad.nl)

____________________________________________
Gezond Verstand Lezing Sneek
29 september 2019
WAT DE KINDEREN ONS VERTELLEN!
Een Interactieve lezing over de boodschappen die de kinderen voor ons hebben!
Indi Hondema, kindertolk en oprichtster van St. HARTverwarmendWijs geeft zondagmiddag
29 september een lezing over dit inspirerende en voor iedereen belangrijke onderwerp.
We kunnen er allemaal wat van leren, of we nu kinderen hebben of niet.
Ouders/grootouders/opvoeders/leerkrachten willen heel graag dat hun kinderen gelukkig en
gezond opgroeien. Daar doen en laten ze dingen voor uit liefde. Met de methode Present Child
ontdek je dat onze kinderen exact hetzelfde met ons als volwassenen in hun leven voor hebben. En om dat te bereiken gaan ze heel ver als dat nodig is.
Met ‘lastig’ gedrag of soms zelfs met ziekte, in wezen met alles waar jij als volwassene iets van
vindt of over voelt naar je kind, zowel positief als negatief, in dat alles spiegelen kinderen heel
nauwkeurig iets wat onbewust ook in het leven van de ouder/grootouder/ opvoeder/ leerkracht speelt. Onze kinderen fluisteren ons als het ware boodschappen in die wij mogen leren
zien en begrijpen. Met deze methode leer je de vertaalslag te maken om de boodschap van je
kind te verstaan.
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Je zult versteld kunnen staan hoe nauwkeurig
het verhaal van je kind overeen komt met iets
dat in jouw leven speelt.
Zo nauwkeurig dat je van binnen ‘weet’ of voelt
dat het klopt. En als je als ouder e.a. handelt
naar wat je hierin leert zien zal je zien hoe dit
doorwerkt op je kind. Kinderen spiegelen namelijk ook direct dat het goed gaat!
Laat je inspireren door Indi!
Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur, kosten € 10,00/ koffie en thee
€ 1,00 per kopje
Je bent van harte welkom. Wel graag even laten
weten als je komt
b.e.smit@wxs.nl

_____________________________________________
Ho’oponopono (ho-o-pono-pono)
‘een fout herstellen’
Anneke Bleeker had onlangs een foto met blauwe flessen op haar facebookpagina gedeeld
met informatie over hoe je blauw zonnewater kunt maken. Tsja, daar werd ik natuurlijk door
getriggerd. In 2010 heb ik een 2-daagse workshop ho’oponopono gevolgd in Amsterdam en
sindsdien staan hier altijd blauwe flessen in de vensterbank.
Met de blauwe flessen maak je ‘blauw zonnewater’, dit is één van de hulpmiddelen van de
ho’oponopono.
Leuk om iets over ho’oponopono te vertellen in deze nieuwsbrief.
Ho’oponopono is een Hawaiaans vergevings- en genezingsproces. Het wordt ook wel cleanen,
schoonmaken van oude pijn genoemd.
In vroeger tijden werden problemen of ruzies tussen bijvoorbeeld twee buren opgelost met
ho’oponopono. De kahuna oftewel sjamaan van het dorp sprak verschillende gebeden uit en
begeleidde dit proces. Men zat rond het vuur en het kon een dag maar ook een paar dagen
duren en men ging pas weer uit elkaar als het probleem was opgelost.
Als een ruzie was beslecht kon het zijn dat een van de partijen nog boete moest doen door
bijvoorbeeld een paar dagen op het land van de ander te werken. In de huidige terminologie
een soort van taakstraf☺
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De modernere en verkorte versie van ho’oponopono bestaat uit 12 stappen, is in een workshop van twee dagen te leren en geïntroduceerd door Morrnah.
Ihaleakala Hew Len (kortweg Hew Len) was een leerling van Morrnah en samen zijn ze de
wereld over gereisd om overal ho’oponopono te introduceren.
Hew Len werkte een aantal jaren in een kliniek waar criminelen met ernstige psychiatrische
stoornissen werden behandeld. Het was een kliniek met een hoog ziekteverzuim onder het
personeel, men was bang te worden aangevallen door de patiënten en isoleercellen waren
veelvuldig in gebruik. Vanaf het moment dat Hew Len daar ging werken vonden er miraculeuze
veranderingen plaats en na drie jaar kon de afdeling worden gesloten, zonder dat hij ook maar
één patiënt te woord had gestaan.
Ho’oponopono (een fout herstellen) gaat er vanuit dat volledige verantwoordelijk zijn voor je
leven betekent dat alles in je leven jouw verantwoordelijkheid is, de hele wereld is letterlijk
jouw schepping.
Dat is natuurlijk een lastige. Verantwoordelijk voor wat je zelf doet is één, maar ook nog verantwoordelijk voor wat een ander doet?
Om je leven te verbeteren kun je jezelf genezen, wil je een ander genezen dan doe je dat ook
door jezelf te genezen.
Hew Len zat met de dossiers van de ‘patiënten’ voor zich en stelde zichzelf bijvoorbeeld de
vraag “wat in mij is er de oorzaak van dat . . . “(een antwoord op deze vraag is niet nodig) en
herhaalde voortdurend de volgende 4 zinnen (ik spreek ze graag in het Engels uit):
Het spijt me (I am sorry):
Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)
Bedankt (Thank you)
Ik hou van je (I love you)
Met de dossiers voor zich heeft Hew Len door zijn kennis en jarenlange ervaring de 12 stappen
nog verder in kunnen korten tot deze 4 zinnen.
Joe Vitale hoorde op een dag over dit mirakel, zocht Hew Len op en ze
schreven samen het boek Zero Limits. De informatie verspreidde zich
snel over internet en er zijn boeken over hoe je kunt werken met deze
4 zinnetjes geschreven en op youtube vind je filmpjes met meditaties.
Uitgangspunt van ho’oponopono is dat wij in aanleg allemaal perfect
zijn en het universum is perfect. Door omstandigheden hebben we
overtuigingen, en programma’s in ons toegelaten die problemen veroorzaken. Dit zijn onbewuste processen en meestal weten we niet
eens hoe, wat en wanneer en in feite doet dat er ook niet toe.
Deze onbewuste programma’s zorgen wel voor imperfectie in de vorm
van b.v. ziekte, verwarring, oordelen, negatieve gedachten en herinneringen etc.
De 4 zinnen werken als een compleet schoonmaak proces, je heelt jezelf door van jezelf te houden en daardoor van anderen.
Onvoorstelbaar en voor ieder die dit wil een bruikbare methode voor elke dag.
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Ik gebruik deze methode altijd tijdens de behandelingen Quantum-Touch® en herhaal deze
zinnen ook vaak gewoon overdag in mijzelf of als ik een lastig telefoontje moet plegen of een
lastige mail verstuur of naar het journaal met alle ellende zit te kijken.
Geef het liefde mee, laat de liefde stromen en zie de positieve effecten. Oordeel niet over een
ander, maar durf eens ‘ik hou van je’ te zeggen in jezelf en tegen jezelf en ervaar wat het doet.
Maak excuses en het universum zal je vergeven. Ook als je ziek bent, pijn hebt, of je aan iets
ergert, negatief over iets bent of je hebt b.v. last van overgewicht zeg vier zinnen en je zult
merken dat je je anders gaat voelen.
Wil je iets in je leven verbeteren kijk dan alleen naar jezelf en doe dat met liefde!
I am sorry: je hoeft de reden niet te weten, iets in jouw systeem heeft dit veroorzaakt, het
maakt niet uit wat
Please forgive me: je vraagt in feite om hulp aan het hogere om jezelf te vergeven
Thank you: je spreekt je dankbaarheid uit en je vertrouwen dat je ‘probleem’ wordt opgelost
I Love You: transmuteert en verbind je met het hogere en brengt je bij je ware zelf die alleen
maar bestaat uit liefde
Een tweede bewezen methode die bij ho’oponopono hoort is een prachtig ‘gebed’ van
Morrnah:
“Divine Creator, father, mother, son as one . . .
If I, my family, relatives and ancestors have offended you, your family, relatives and ancestors
in thoughts, words, deeds and actions from the beginning of our creation to the present, we
ask your forgiveness . . .
Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations
and transmute these unwanted energies to pure light . . . And it is done”.
Bij de 12 stappen methode die ik heb geleerd worden ook tal van hulpmiddelen gebruikt. Eén
daarvan is blauw zonnewater.
Blauw zonnewater is met ijs bedekt water, is ijsblauw en is
het koord dat de 3 zelven verbindt met de godheid. Drink het
als je achter of voor de pc, laptop, smartphone, smart-tv zit.
Geef je planten blauw zonnewater, doe wat door de koffie of
soep.
Of zet er thee van.
Blauw zonnewater maak je als volgt: Je hebt blauwe glazen
flessen nodig met een kurken of plastic dop, GEEN metaal.
Vul de fles met kraanwater en zet de fles een uur in de vensterbank in de zon of onder een ouderwetse gloeilamp, dus
GEEN led, halogeen of i.d.
De boviswaarde (energiewaarde) van blauw zonnewater is
een stuk hoger dan dat van gewoon kraanwater.
Blauwe flessen zijn moeilijk te vinden, ik heb indertijd zelf de
blauwe flessen gevonden bij een groothandel, gevuld met
prosecco. Wellicht heeft Anneke nog een paar over, die heeft
ze in de tuin ‘hangen’ ☺ zie kopfoto
Barbera
Meer info te vinden op o.a.:http://hooponopono.nl/
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Studiegroep West-Brabant, 11-08-2019
Weer heerlijk op ons vertrouwde plekje “het vrouwenhof” werden we verwelkomd door een
feestelijk gedekte tafel waarop de lekkernijen van Anita stonden. En met zoveel lekkers is het
lastig kiezen, dus dat werd van ieder taartje een klein stukje proeven ; )
Wat een verwennerij!
Op het programma stonden verschillende leuke activiteiten. Anita vertelde iets over de plant
van de dag en als dank voor de gastvrijheid mocht Cecile de plant in ontvangst nemen. Aangezien de plant wel een meter per maand groeit kunnen er veel blaadjes en stekjes geoogst
worden.
Link naar de plant: https://www.moringasfinest.nl/product/gynura-procumbens/
Met een beetje geluk heeft volgend jaar iedereen een plantje ervan thuis staan.
De tuin was droog en kon wat onderhoud gebruiken, dus Cecile en
Dirk gingen flink aan de slag met
de zeis. Binnenkort plannen we
ook een hulpdag voor Cecile in
haar tuin, waarbij we haar helpen
met opruimen en onderhoudsklusjes.
De tuin stond ook vol met het
mooie gele bloempje het vlasbekje, die we later in de salade gebruikten als garnering.
Als alternatief voor de bekende
groene schuursponsjes die veel
microplastics achterlaten in het
milieu gingen we aan de slag met
sisaltouw en breinaalden om ons
eigen
ecovriendelijk schuursponsje te maken.
Met nul brei-ervaring is het ook mij gelukt, dankzij de persoonlijke uitleg en hulp van breiprofessional Nelleke ; )
Ook maakten we een krans van brem en allerlei andere planten, kruiden en bloemen die er in
de tuin te vinden waren en die van thuis meegenomen waren. Opgehangen aan het dak van
de overkapping zorgde dat voor mooie plaatjes.
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Cocky had leuke linnenzakjes meegenomen
om te vullen met lavendel, heerlijk voor in
de linnenkast of onder je kussen. Wat zal ik
vanavond lekker slapen zzzzz . . .
Ondertussen werd er door een aantal mensen planten geplukt voor de salade, de linzensoep opgewarmd en het brood gesneden.
De kids vermaakten zich goed met elkaar,
samen heksensoep maken van zand, takjes
en al wat ze nog meer vonden. Mooi om te
zien hoe intens ze kunnen genieten van de
eenvoud en rust van het buitenzijn.
De ruiltafel lag vol met allerlei bladen over
planten en voeding om mee te nemen.
Weer genoeg inspiratie voor de komende
tijd!
Onder het eten bespraken we mogelijk nieuwe activiteiten en onderwerpen voor de laatste
bijeenkomsten van dit jaar.
Er was vanmiddag opvallend veel saamhorigheid, samenwerking en ontspanning, zo
fijn om te zien en te voelen dat de groep
steeds meer naar elkaar toe groeit! Er is inmiddels een hechte vaste kern ontstaan en
we kijken uit naar de volgende bijeenkomsten:
• 15 september
• 6 oktober.
Tot dan!
Nicole
Foto’s Cocky
Geïnteresseerd en wil je meedoen aan
deze studiegroep, stuur een mail naar:
project7bladboz@ziggo.nl
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Zondagmiddag 25 augustus:
Welkom in het Gaasterland . . .

Laatst zei ik . . . vooruit, we plannen nog een keer een gratis middag in Friesland . . .
Iedereen is welkom om te komen wandelen en dan zal ik bij vele planten, bomen en struiken
vertellen wat er culinair mee 'uit te spoken valt' . . .
Meteen een mogelijkheid de sfeer te proeven hoe we met de gezellige 'studiegroepen' dergelijke wandelingen ervaren.
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Zondagmiddag 25 augustus 2019
Verzamelen vanaf 13.30 uur - Start 14.00 uur.

De locatie waar we verzamelen krijgt iedereen per mail aangereikt dus opgeven is verplicht.
We gaan naar de kruidenwei en het Rijsterbos bij de kleine plaats Rijs genaamd in het Gaasterland.

We eindigen waar we begonnen en dan is er voor de liefhebbers (op eigen gelegenheid) de
mogelijkheid koffie, thee of iets anders te nuttigen. De middag is verder vanuit Project7-blad
kosteloos.
We zullen rond 16.30/17.00 uur ongeveer plus/minus weer bij de startplaats arriveren.
Anneke, anneke@project7-blad.nl
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INGEZONDEN
Wij delen graag een aantal ingekomen stukken over het 5G netwerk en de landelijke demonstratie 9 september 2019
Er is de laatste tijd veel te doen over de uitrol van 5G, de volgende generatie en opvolger van
4G, de straling van draadloze communicatie, zoals van zendmasten, wifi, smartphones enz.
Voor veel mensen niet meer weg te denken. Maar nu 5G eraan komt - waarvan de voordelen
zijn: nog sneller internet, mens en apparaten met elkaar verbonden, zelfrijdende auto’s, enz.
- vragen veel mensen zich af of de straling van 5G wel gezond is. Al veel mensen hebben ernstige gezondheidsklachten door de straling van 3G en 4G en zij zien met bezorgdheid de komst
van 5G tegemoet.
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer meent op grond van onderzoeken dat 5G veilig is. Maar volgens de Gezondheidsraad zijn er nog helemaal geen onderzoeken gedaan naar de schadelijkheid van 5G. Bovendien waarschuwen 247 wetenschappers
uit 42 landen in het International EMF Scientist Appeal voor de effecten op onze gezondheid.
Daarom willen zij dat de uitrol ervan voorlopig gestopt wordt. Ook Internationaal zijn er oproepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. De oproep 5G Space Appeal is op 7 juni al
110.091 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit
187 landen.
Omdat de overheid stug volhoudt dat er geen gevaar is voor de gezondheid en alle waarschuwingen in de wind slaat is er op 9 september 2019 een demonstratie in Den Haag: Stop 5G
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens, webmaster van www.stopumts.nl

DOE MEE EN MELD JE AAN VOOR
DE LANDELIJKE DEMONSTRATIE STOP 5G OP 9/9/19
Op 9 september 2019 vindt de landelijke demonstratie STOP 5G plaats in Den Haag. We willen
dat de overheid de uitrol van 5G stopt vanwege de ernstige gezondheidsschade die de straling
van 5G zal veroorzaken. Staatssecretaris Mona Keijzer beweert dat 5G veilig is, maar volgens
de Gezondheidsraad is 5G is niet getest op risico’s voor de gezondheid.
Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in ons lichaam doordringt, wordt
de belasting van de huid aanzienlijk groter. Ook omdat de blootstellingslimieten worden verhoogd zal blootstelling aan 5G permanente huidproblemen veroorzaken. Om 5G te installeren
zullen overal antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Met 5G zullen
er nergens meer stralingsarme gebieden zijn. De gezondheid van ons allen staat op het spel.
Internationaal zijn er oproepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. De oproep 5G
Space Appeal is op 7 juni al 110.091 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen.
De overheid kan niet om ons heen als we ons massaal laten horen!
Kom net als in Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika in actie en doe mee!
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Meld je aan op https://5gdenhaag.weebly.com/
1 Als je wil meelopen met de demonstratie op 9 september 2019 in Den Haag, klik op: Meelopen.
2 Als je de actiegroep 5G Den Haag wil steunen, klik op: Meehelpen.
De Werkgroep Landelijke Demonstratie 5G Den Haag
De demonstratie wordt ondersteund door:
www.stopumts.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.SOSstraling.nl
www.stralingsbewust.info
www.cpld.nl
www.stichtingehs.nl

Documentaire over 5G netwerk
Hierbij een goede informatieve documentaire over het aanstaande 5G netwerk.
In een tijd waarin veel mensen zich zorgen maken over het klimaat, is dit misschien wel een
onderwerp dat écht zorgen verdient.
https://www.dlmplus.nl/2019/07/20/5g-uitroeiingsevenement-nl-ondertitelde-videomet-complete-uitleg/=
Met hartelijke groet,
Maarten Oversier

Hallo lieve mensen
Een aantal dagen geleden ben ik begonnen met het opzetten van een groep die zich volledig
gaat 'specialiseren' in het aansprakelijk stellen van verantwoordelijken die 5G uit willen gaan
rollen de komende maanden/jaren.
Met grote vreugde kan ik mededelen dat deze groep steeds groter wordt, en dat er al allerlei
lijntjes liggen met andere groepen die daarmee werken en/of gaan werken. De groep is speciaal bedoeld om een stap verder te gaan dan informeren, en is voor mensen die vooral heel
bewust in actie over willen gaan vanuit een stevig fundament die de komende weken nog
verder neergezet gaat worden.
Er wordt van alle kanten veel onderzoek gedaan. Heb jij interesse om als doener je steentje
bij te dragen en om in bewuste communicatie te gaan met (gemeente) ambtenaren en andere
(mede) verantwoordelijken? en indien nodig over te gaan tot het versturen van aansprakelijkstellingen voor deze onrechtmatige daden door middel van niet geteste, gevaarlijke technologie?
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Of zou je willen ondersteunen door dit bericht door te sturen zodat dit initiatief blijft groeien
als een 'nationaal orgaan' waarin een duidelijke grens wordt neergezet? Heel graag. Alle hulp
is van harte welkom.
Bij interesse stuur me aub een PB op Facebook en dan voeg ik je toe.
(Aub alleen mensen die ECHT willen DOEN)
Vergeet aub niet dat dit ons allemaal aangaat, de mensheid als geheel, en meer!!!
Hartelijk dank voor het lezen, lieve mensen. En wie weet ontmoeten we elkaar in dit initiatief.
Een fijn weekend toegewenst.
Much love, Nanco Immanuel

Tot slot een bericht uit Pub Med
Niet direct 5G wel de gevolgen van blootstelling aan straling van mobiele telefoons. Een al wat
ouder bericht maar met steeds nieuwere versies van 2G, naar 3G naar 4G naar nu 5G nog
steeds actueel.
Dit is een Officieel bericht! Geen 'complotdenkersverhaal' waarmee men vaak dergelijke berichten mee af serveert.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12524674?fbclid=IwAR0p22DzstS6b5LrUj1shO9jFl
kRhBiaswCIp-PFGtjB7HrY2V_Ge0K2UsY
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