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Alsjeblieft, onze nieuwe nieuwsbrief…
Een nieuwe nieuwsbrief, vanaf nu genoemd: ‘Project7-blad’.
Is dat nieuw? Er was toch al een versie die zo heette?
Ja, wel qua naam maar alles is nu onder één hoedje geplaatst.
Niet onder een paddenstoelenhoedje; die zijn er slechts tijdelijk, maar onder een vast concept. Alles is samengevoegd op
de Junior-nieuwsbrief na.
‘Project7-blad junior’ blijven wij
eens per maand apart verspreiden.
Wie denkt dat deze alleen voor
junioren is heeft het glad mis
want de bijdragen van Christel,
Ingeborg en Jochem zijn zo leuk,
daar gaan de ‘niet junioren’ ook
graag voor zitten.
Wat is er dan anders?
We maakten tot voor kort eens in
de maand de ‘Project7-blad’
nieuwsbrief, gericht op de puur
natuurlijke onderwerpen.
De bijdragen van Kitty, Ingeborg,
Jochem, Cynthia, Gien en Quint horen bij die nieuwsbrief, naast bijdragen die we spontaan
krijgen aangeleverd van o.a. gastvrouwen en gastheer van de studiegroepen.
Naast deze nieuwsbrief verscheen de GVL nieuwsbrief, voluit Gezond Verstand Lezingen, ongeveer om de twee weken.
Bij die nieuwsbrief horen de bijdragen van Ellen Vader en Bert Heintzberger.
Iedereen hierboven genoemd blijft
meewerken; we hebben een compleet aanbod gecreëerd en verschijnen vanaf nu eens per maand.
Dus… bewaar de mail met de link
naar de nieuwsbrief en kijk geregeld
naar waar je interesse in hebt, pik
eruit wat bij je past.
Wie eerst alleen de GVL-versie kreeg
krijgt vanaf nu ook alle mooie bijdragen uit de Project7-blad en omgekeerd.
Niemand hoeft iets te missen en samengevoegd scheelt het ons veel
werk.
En met ons bedoel ik Wim en Ellen
Pet en Frank en mij.
Wim en Ellen waren al samen de redactie van de GVL en dat zijn zij nu nog steeds maar van de
7-blad en minder frequent, waardoor het niet erg is dat het aantal medewerkers is gestegen.
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Vanaf nu dus eens per maand Project7-blad, wat iedereen al gewend was die de nieuwsbrief
onder die naam kreeg.
De Junior blijft dus eens in de maand komen.
Elk weekend verschijnt er een mail met in de bijlage minimaal 1, soms 2 en meestal 3 recepten
waarbij ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen als vervolmaking dienen om het assortiment uit de groentewinkel letterlijk aan te vullen in de eigen keuken.
Of liever gezegd: we denken op deze wijze een steentje bij te dragen om gemakkelijker over
een drempel te stappen en wel het zevenblad aan een gerecht
toe te voegen, of om
wel een maaltijd te
versieren met eetbare
bloemen, of… legio
mogelijkheden die allemaal ter inspiratie
aangereikt worden.
We pretenderen geen
-tig sterrenkoks te
zijn, maar we hebben
wel ongelooflijk veel
plezier in het kokkerellen met de eetbare
gewassen die supergezond zijn en dat is
een punt waar we
graag aan meewerken
om bekendheid te geven.
Wie van mij apart de
informatie omtrent de
studiegroepen kreeg: dat is vervallen en wie dat wel wil mag dat apart bij mij melden.
Vanaf nu stuur ik alleen de updates naar de deelnemers en belangstellenden van de groepen
die onder mijn verantwoording vallen en de andere gastvrouwen en gastheer houden hun eigen
groepen op de hoogte.
Wat niet wil zeggen dat je niet welkom bent als je geen groep bezoekt en wel die informatie
wenst, maar via deze nieuwsbrief geven we voor iedereen aandacht aan de studiegroepen.
En zo kwam het dat we het roer omgooiden bij de nieuwsbrieven.
Alles ontstaat met een idee en dat idee was ditmaal in no time gedeeld met de desbetreffende
personen die betrokken zijn en binnen een paar weken uitgevoerd.
Dus…
Feestje 😊; Nieuwsbrief nummer 1 is een feit.
Wij danken Wim en Ellen dat zij verder met ons meegaan in deze nieuwe variant die eigenlijk
ook weer heel vertrouwd is, maar toch een beetje anders.
Heb je zin om te wandelen?
Kijk op de site bij de knop ‘Wandelingen’.
Bijvoorbeeld: http://www.project7-blad.nl/page18.html voor de maand oktober.
Heb je zin om een groep te bezoeken?
Kijk op de site, elke provincie staat apart aangegeven.
Bijvoorbeeld: de introductiepagina voor de studiegroepen:
http://www.project7-blad.nl/page5.html
Wil je graag lezingen bezoeken?
Op de site staat de agenda van de GVL
Bijvoorbeeld: http://www.project7-blad.nl/page36.html voor de maand oktober.
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Wil je elk weekend de mail met recepten ontvangen?
Wil je van mij de extra updates voor de studiegroepen ontvangen?
Kwestie van mailen en aangeven wat je wensen zijn.
anneke@project7-blad.nl
Graag dank ik Marja Frederiks voor het samenvoegen van alle bestanden.
Marja hield de diverse bestanden al bij maar heeft alles samengevoegd plus het bestand dat ikzelf hanteerde voor de studiegroepen.
Marja is de persoon die alles steeds netjes bijwerkt en als de nieuwsbrief verschijnt krijg ik alles keurig aangeleverd.
Onderaan deze nieuwsbrief, in de colofon, kun je zien wie je waarvoor kunt mailen.
Tot zover, veel leesplezier gewenst en tot in november.
Hartelijke groet,
Anneke
Gaasterland, 15 oktober 2017

Column Arie de Groot
Hoi lieve mensen,
Opnieuw weer wat bespiegelingen voor in mijn
boek der spiegels nu over moeder aarde.
De natuur geeft pionier planten die zo sterk zijn
dat ze verstoorde verhoudingen kunnen overwinnen, het is een manier van de aarde om zichzelf te
genezen.
Uiteraard schoffel ik deze onkruiden elke vier weken zorgvuldig omver. Gewoon als werk voor een
inkomen.
De aarde kan prima zonder mijn arbeid. Maar de
aarde heeft wel onze scheppende aandacht nodig
om te blijven stralen.
Moeder aarde is zo’n veelomvattend organisme dat
we met ons beperkte bewustzijn de gevolgen van
ons handelen nooit kunnen overzien.
Met z’n allen verstoren we de harmonie van de
aarde, en als we proberen de natuur te beschermen richten we vaak onze gedachten op alles wat er mis is in onze ogen.
Maar alles wat aandacht krijgt groeit.
Sterke gedachten worden krachten, astrale energieën die als ‘natuurwezens’ voor ons aan het
werk gaan om die gedachten waar te maken.
Natuurlijk is het goed om ‘fouten’ te erkennen maar door te denken in kringetjes bind ik een
energetisch touw om mij heen en kom ik steeds verder in de knoop.
Een ontknoping is mogelijk door liefde volle vreedzame gedachten met een warme aandacht en
een zachte gevoeligheid ook naar mezelf toe.
In meditatie voeren we vaak ons ‘vuil’ af de aarde in maar dat kan echt niet meer.
Ik denk dat het de tijd is daar zelf de verantwoording voor te nemen en ‘afval’ zelf te doorstralen met licht en liefde. En het licht in ons ook te sturen naar plaatsen waar nog donkerte
en zwakheid leeft.
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Op de aarde horen planten te groeien net zoals er haren staan op ons hoofd. En net zoals wij
door onze huid ademen, stoffen opnemen en uitscheiden, doet de bodem dat ook.
Er zijn holle ruimten in de bodem zoals wij longen hebben maar soms zijn deze ruimten gevuld
met water en dan vergelijk ik dat maar met kieuwen.
En net zoals wij slagaders hebben en een middenrif e.d. heeft de aarde wateraders en breuklijnen e.d.
Planten groeien met hun wortels onder de grond, de kleinste worteltjes zijn beschermd met
een wortelmutsje. Kijk, hier komen we in de kaboutersfeer met van die eigenwijze mannetjes
die alles beter weten.
Deze omgeving is vergelijkbaar met onze hersenen. De plant weet van zijn omgeving en de
wortels zoeken niet zomaar, maar ondernemen een gerichte actie ze hebben hun eigen-wijsheid. En met wortel
exudaten (uitscheidingen) kunnen de
planten ondergronds zelfs communiceren (de zoekterm voor de omgeving
van de wortels is rhizosfeer).
De haarworteltjes van een plant lijken
op onze darmvlokken met een vergelijkbare darmflora.
De wortels scheiden ook zuren af wat
vergelijkbaar is met ons maagzuur.
Voor mij zijn regenwormen en slakken
voor de bodem vergelijkbaar met wat
de slijmvliezen voor ons zijn.
Als ik mij per ongeluk prik is er niets
aan de hand, maar met een gerichte
prik zoals met accupunctuur zijn er
wel degelijk veranderingen. Zouden
we onbedoeld met een heipaal ook
iets aan moederaarde veranderen?
En zou de aarde ook een slaap een waak ritme kunnen hebben? Wij groeien ‘s nacht net zoals
planten in de zomer groeien en zoals wij ‘s nachts ver weg gaan in onze dromen denk ik dat in
de zomer moederaarde even is buurten bij haar buurplaneten.
Waardoor het in de zomer veel moeilijker is om me in te voelen in de aarde. Maar in de winter
voelt dat juist heel sterk, dan is de aarde duidelijk wakker. Het is ook vergelijkbaar te maken
als een uitademen in de zomer en een inademen in de winter.
Ach gelukkig is dit geen wetenschap en zijn het maar overdenkingen
om antropomorfisme toe te kunnen passen op moeder aarde.
Ons lichaam is opgebouwd uit de
omgeving waarin we leven, door
wat we eten en inademen en ook
door wat er ingestraald word door
de constellaties van de planeten boven ons.
Dat streekeigen voedsel eten dan
ook ondersteunend voor ons lichaam is vind ik vanzelfsprekend.
Mijn moestuin probeer ik te verbeteren door o.a. andere grond
aan te brengen zoals mooie zwarte zanderige aarde die goed te
bewerken is.
Maar ik merk dat het juist negatief uitpakt, want de aarde geeft daardoor minder uitstraling
soms komt dat nog maar tot aan mijn knieën.
Wij zijn onder invloed van de aarde en de aarde is onder invloed van ons.
Het mengen van lagen en van verschillende soorten gronden is ook storend voor ons.
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De ‘problemen’ in mijn tuin weerspiegelen de problemen van mijzelf. Onze tuinen hebben we
niet voor niets ‘zelf’ uitgekozen of kregen we hem goddelijk aangeboden?
Een onbalans in de systemen van de aarde spiegelen delen van mijzelf die uit balans zijn, maar
ook van ons als volk en zelfs als gehele mensheid.
Soms ben ik echt een ahriman aan het werk met een kettingzaag of bosmaaier, telefoon op zak
en natuurlijk buienradar bekeken, mezelf opgejaagd omdat ik nog meer wil.
Op andere keren geloof ik dat ik zelf het licht der wereld ben en niets met de aarde van doen
heb. Dat ik vrij ben en zelf bepaal.
Maar ook het asociale herken ik bij mijzelf, in staat om hele bevolkingsgroepen of geslachten
minderwaardig te verklaren en ook om teamleden of familieleden uit te sluiten. Zelfs mezelf
mag ik ‘tijdelijk’ uitschakelen van deelname aan het leven, door wat pillen, gewoon legaal op
advies van de huisarts. Maar elke verslavende stof is aantrekkelijk als ik niet mee wil doen.
En heel soms voel ik mij een belangrijk onderdeel van een groter geheel, pulserend als een inen uitademing, vertederd en blij, dankbaar dat ik van mijn ‘fouten’ leren mag. Ben ik dan even
een soort pure reine ariër? Wie ben ik??
Bij mij heb ik veengrond met een laagje klei erop. De mensen van hier zijn net als de klei wat
stug, ze warmen rustig aan op, maar zijn dan vol passie, hardwerkend en stevig geworteld in
hun overtuigingen.
Ik probeer wat zandinvloed toe te voegen aan mijn tuin zodat het wat fijnzinniger wordt met
meer smaak en met meer uitstraling.
Maar het zurige veen past wel bij mij. Onder de oppervlakte ligt een enorme hoeveelheid opgeslagen informatie, maar breng je het veen aan de oppervlakte dan verdroogt het en word het
vurig, je moet het ongerept laten.
En net zoals ik beschadigd raak als er over mij heen word gelopen moet ik ook mijn grond lichtvoetig benaderen. Ik kan onderduiken in een oceaan van informatie, maar ben slechts oppervlakkig geworteld en met een beetje tegenwind heb ik geen houvast en tuimel omver de bodemloosheid in. En jij? Waar liggen jouw roots?
De klei beweeglijk maken door extra kalk toe te voegen voelt niet fijn, doordat opslokkende
nooit genoeg gevoel van kalk, hij trekt alles uit de omgeving naar zich toe en laat die uitgemergeld achter.
Nee geef mij maar veen, als een enorme rijkdom, dat als een stabiel oerbos aanvoelt, omringt
met levend water. En mijn beschermende laagje klei word vast wel luchtig als ik meer lucht
ben. En ondertussen rijpt er rustig aan een warme geurige mulch laag alsof het een warme beschermende wollen deken is.
Daar word je toch gelukkig van!
Liefs Arie de Groot

Column Bert Heintzberger:
De wetenschappelijke verklaring voor de werking van de acupunctuur en homeopathie
In een vorige uitgave van ons blad (voor biologische tandartsen) stond een
artikel over het bestaan van de 5e en 6e dimensie volgens Burgart Heim. Ik
wil hier nader op ingaan middels een drietal artikelen. Nu de 1e, in de
volgende nieuwsbrieven de volgende 2 artikelen.
Een wetenschappelijke verklaring voor de 5e en 6e dimensie begint er nu
te komen vanuit de hoek van de kwantum fysica.
De kwantum fysica wordt momenteel door de wetenschappers algemeen
geaccepteerd.
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Ze is ontwikkeld door wetenschappers zoals: Werner Heisenberg, Max Planck en Niels Bohr. Einstein had echter grote problemen met de nieuwe theorie.
Een heel globale verklaring voor de kwantum fysica zou men zich als volgt kunnen voorstellen:
Indien men materie eindeloos verder deelt, verder dan quarks etc., dan blijkt dat de materie
ophoudt te bestaan. Er blijft iets over dat men ‘frequenties’ of ‘energie’ zou kunnen noemen.
Wat is dan materie?
Door verdichting van energie ontstaan er zogenaamde ‘golfpakketjes’. Alle ‘golfpakketjes’ tezamen vormen dan de materie. Een elektron is niets anders dan een tijdelijke verdichting van
deze energie. Deze energie cirkelt rondom de kern van een atoom. Op sommige plaatsen verdicht hij zich tijdelijk onder invloed van weer andere energieën. Zo ontstaan er overal tijdelijk
‘golfpakketjes’. In dit geval vormt zich dan een elektron. Op deze manier is het ook te begrijpen dat alles zo snel kan bewegen.
Niet alle energie wordt in materie omgezet. Het is zelfs maar een heel klein gedeelte. Dit
houdt in dat alle materie in wezen bestaat uit energie waarvan een klein gedeelte werkelijk
materie is geworden. De energie die de materie blijvend blijft omringen noemt men dan in wetenschappelijke kringen het A-veld. Anderen spreken over het Akasha field, Sheldrake heeft
het over het morfogenetisch veld.
Indien men dit aanneemt moet men accepteren dat materie omgeven wordt door energie.
Een energie die niet onder invloed staat van plaats, ruimte of tijd. Immers alleen massa kent
de dimensie tijd. Dit houdt in, dat het A-veld dat de materie omringt overal en altijd in het
gehele universum aanwezig is. Materie kan op zijn beurt het A-veld verder creëren of versterken.
Gedachten maken deel uit van het A-veld, omdat ze een frequentie zijn.
Wil men materie gaan bestuderen volgens de kwantumfysica dan heeft men te maken met het
begrip ‘waarschijnlijk’. Immers door het ontbreken van de factor tijd kan het A-veld van een
voorwerp zich overal bevinden. Slechts materie is gebonden aan plaats en tijd. Dit fenomeen
noemt men het ‘onzekerheids principe’. Niets is waar of zeker, er is alleen sprake van waarschijnlijkheid. De theorie hierachter wordt in wetenschappelijke kringen ‘de snaar theorie’ genoemd.
Om de instandhouding van het gehele universum te verklaren gaat men er in de wetenschap tegenwoordig van uit, dat er minstens 11 dimensies nodig zijn. De zwaartekracht alleen is niet in
staat om het universum stabiel in stand te houden. Er moet veel meer zijn. Einstein had
daarom al zijn theorie over de “antimaterie”. Overigens zag Einstein niets in deze nieuwe theorie. Volgens hem kon materie in energie omgezet worden, maar niet andersom: energie in materie. Hij noemde het hekserij.
Er wordt heel hard gewerkt aan het bewijs van deze dimensies.
Andere benamingen voor deze theorie zijn:
De ‘snaartheorie’. De ‘snaartheorie’ gaat uit van bepaalde frequenties die door een snaar opwekt worden. Het wordt ook wel de ‘torsiegolf theorie’ genoemd: de kwantum eigenschap van
deeltjes genereert een torsiegolf. Het lijkt op een golf gevormd in water door een voorwerp
daarin onder te dompelen of te bewegen.
Alle energie tezamen in het A-veld vormt één grote bron van informatie. Een informatie die altijd blijft bestaan. Immers er is geen factor tijd. Zo wordt het bewustzijn gevormd.
Samengevat zou men kunnen zeggen: informatie (BEWUSTZIJN) is een reëel werkend element
in het universum. Alle materie bevat dus bewustzijn. Dit bewustzijn geeft antwoord op de
vraag: wie zijn wij en wat is de zin van het leven?
Voorbeeld: ook al worden wij ouder en veranderen wij, ook al is er geen cel meer in ons lichaam hetzelfde als bij onze geboorte, qua persoonlijkheid blijven we hetzelfde. We weten
wie we zijn. Ons bewustzijn is in het A-veld gelegen en niet in ons lichaam of onze hersenen.
Met onze zintuigen kunnen wij materie waarnemen. Maar niet de energie van het A-veld. Toch
weten we wie zijn. We moeten dus kennelijk beschikken over waarnemingsorganen die we nog
niet kennen. Men noemt dit dan het 6e en 7e zintuig. Wat deze zintuigen zijn en hoe ze werken
is nog een groot vraagteken. Maar iedereen beschikt erover. 1)
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Indien men dit aanneemt, dan moet men accepteren dat energie de basis en de kern is van
materie.
Kan men dit nu ook terug vinden in het ontstaan van bijvoorbeeld de kosmos? Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het ‘zero point field’. Indien het mogelijk zou zijn om het absolute nulpunt te benaderen (-274 graden Celsius) dan zou men mogen aannemen dat alles stilstaat. Dus er zou geen leven meer mogelijk zijn. Het blijkt echter, dat er dan nog enorm veel
energie aanwezig is. Een aanwijzing dus dat er behalve massa ook nog iets anders bestaat. Een
aanwijzing die gaat in de richting van een bewijs van de kwantumfysica. Ook het ontstaan van
het heelal komt in een geheel ander daglicht te staan. In de wetenschap gaat men er nu vanuit
dat materie niet altijd bestaan heeft. De hele oerknaltheorie komt in een geheel ander daglicht te staan. (Volgens de oerknaltheorie heeft materie altijd bestaan. Door verdichting onder
invloed van de zwaartekracht ontstaat er een zeer compacte massa, die uiteindelijk uit elkaar
spat). Er is wel een soort oerknal geweest, maar er zijn er vele geweest en misschien wel
meerdere tegelijk op verschillende plaatsen. De oerknal ontstaat doordat de energie in het Aveld zich verdicht, “golfpakketjes” gaat vormen en zo wordt dus de materie geboren, die door
zijn grote massa uit elkaar spat. Deze materie zal ook niet eeuwig blijven bestaan maar uiteindelijk weer omgezet worden in energie. Dit is dan het einde van ons heelal (het einde der tijden? Immers tijd en massa zijn aan elkaar gebonden). Ons heelal bestaat nu 8 miljard (ongeveer 10¹ miljard jaar) jaar. Over 10¹² miljard jaar is alle nucleaire energie, die omgezet kan
worden in licht en warmte, opgebrand. Het heelal dooft uit. Dat is dus maar heel kort. Dan begint de tijd van de grote stilte. Dit gaat 10¹²² miljard jaar duren. Een onvoorstelbaar lange
tijd. Aan het einde van die tijd is alle materie ‘verdampt’ en weer omgezet in energie. Alles
ligt klaar voor het ontstaan van weer een nieuw heelal. We staan dus aan het prilste begin van
ons heelal. De tijd dat er leven mogelijk is zoals wij dat kennen, is op de hele tijdsduur van het
bestaan van het heelal onvoorstelbaar klein.
Het heelal ontstaat uit het A-veld, dat niet gebonden is aan tijd. Hierin ligt de informatie opgeslagen voor de ontwikkeling van weer een nieuw heelal. Het nieuwe heelal wordt zo gestuurd
in zijn ontwikkeling door de verdere ontwikkeling van het A-veld van telkens weer een nieuw
heelal. Er kunnen ook tegelijkertijd verschillende heelallen bestaan. De sturing van het A-veld
door zijn steeds verdere ontwikkeling is dus de sturing van de energie en de ontwikkeling van
het METAVERSUM. Dit is dus de 6e dimensie. De sturing van de energie in alle elkaar opvolgende
heelallen.
Er zijn veel aanwijzingen dat er een sturing achter de gehele evolutie van het heelal zit:
Is het heelal voortdurend uitdijend, stort het uiteindelijk weer in of is het een situatie precies
er tussen in ( het zogenaamde platte universum)?
Dat laatste blijkt het geval te zijn. Alleen in deze situatie van een status quo kan leven ontstaan. Wil dit het geval zijn, dan moet de hoeveelheid materie die er ontstaat uit energie tot
op de gram afgemeten zijn. Is er meer energie dan zal uiteindelijk door de zwaartekracht er
een implosie plaats vinden. Is de materie te gering voor de zwaartekracht, dan zal het heelal
altijd blijven uitdijen.
In een heelal dat niet uitdijt maar ook niet inkrimpt is het mogelijk dat er botsingen ontstaan
tussen sterren en sterrenstelsels. Er ontstaan zwarte gaten die uiteindelijk ook weer ontploffen
( super nova’s). Zo ontstaan er weer nieuwe sterren maar zo ontstaan ook de planeten. In het
begin bestaat het heelal alleen uit waterstof. Bij elke verdere nucleaire ontwikkeling ontstaan
er nieuwe elementen. Uiteindelijk hebben alle elementen van de elementaire reeks zich ontwikkeld. Nu kan het leven ontstaan. Dus alleen door botsingen van sterrenstelsels kunnen zich
andere elementen ontwikkelen uit het waterstofatoom.
Hier moet een sturing achter zitten. Dit kan geen toeval zijn. De kans dat alle materie in het
heelal op de gram af wordt omgezet in materie is astronomisch klein.
Indien men het leven bekijkt zoals dat zich nu op de aarde ontwikkeld heeft, dan heeft dat
zich in een zeer rap tempo ontwikkeld. De aarde bestaat 4 miljard jaar. Na al een half miljard
jaar ontstaan de eerste algen. Dit is onvoorstelbaar snel. Wiskundig is dit niet te verklaren door
het toeval. Weer een bewijs dat er een sturing achter moet zitten. Het kwantumvacuüm is het
holografische geheugen van de gehele kosmos. Inmiddels weet men dus dat dit het A-veld is.
Dus het patroon hoe bijvoorbeeld de mens kan ontstaan, heeft al van te voren vast gelegen. De
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hele informatie en blauwdruk lag al klaar vanuit het A-veld, opgebouwd uit vorige informatie
van vorige universums, ontstaan uit een soort oeruniversum: het METAVERSUM. De aarde en
ons heelal vormen dus zeker niet het eerste heelal. Het metaversum is natuurlijk ook niet lukraak ontstaan. Dus moet er een oorspronkelijke Schepper van het metaversum zijn geweest.
De fysici geloven allang weer in een God, echter de medici vertrouwen nog steeds op de fysici.
Het DNA is dus zeker niet de blauwdruk hoe de mens zich ontwikkelt, maar slechts een instrument van het A-veld om met energie van het A-veld de materie te sturen. Dit houdt dus ook in,
dat het wetenschappelijk onderzoek van het DNA en hiermee het verklaringsmodel voor het
ontstaan en voorkoming van elke ziekte een doodlopend spoor is. Het DNA is onderworpen aan
het A-veld. De wetten van de evolutie liggen in het A-veld verankerd. Het systeem zelf kiest
de unieke eindtoestand hoe het zich zal evolueren. De begintoestand is bepaald; waar het eindigt is onzeker.
Een bewijs hiervoor is de volgende proef: citaat uit het boek van Laslo kosmische visie:
“Nog opmerkelijker zijn experimenten waarbij enkele specifieke genen van een bepaalde bacteriestam worden beschadigd, bijvoorbeeld de genen die bacteriën in staat stellen lactose te
metaboliseren. Als deze bacteriën op een uitsluitend uit melk bestaand dieet worden gezet,
muteren sommigen ervan exact en snel die genen terug, die hen in staat stellen toch weer lactose te metaboliseren. Gelet op de complexiteit van het genoom van eenvoudige bacteriën, is
de kans dat deze respons zuiver toevallig optreedt astronomisch klein”.
De hele evolutietheorie volgens Darwin komt onder druk te staan. Indien alles ontstaan zou
zijn volgens het principe van toeval waarbij het meest geschikte telkens overwint, dan zou de
evolutie zich oneindig veel langzamer hebben ontwikkeld.
Een voorbeeld hiervan is de Rubik-kubus.
Indien een blinde de kleuren van de Rubik-kubus volgens het lukraak principe zou moeten goed
zetten en hij elke seconde 1 omwenteling doet, dan heeft hij daar 126 miljard jaar voor nodig.
Indien de blinde echter aanwijzingen krijgt in de vorm van ja of nee, dan heeft hij daar slechts
2 minuten voor nodig.
Men kan het zich ook zo voorstellen:
Het is statisch zeer onwaarschijnlijk dat een bibliotheek kan ontstaan doordat toevallig alle
boeken bij een onbepaald aantal pogingen zich precies volgens alfabet en op schrijver op de
juiste plank hebben geplaatst.
Of dat uit een grote hoop van alle onderdelen waar een Boeing uit bestaat zich na een door
elkaar schudden een Boeing vormt.
Mislukte vormen, overgangsvormen en tussenproducten van de verschillende diersoorten moeten volgens de leer van Darwin nog te traceren zijn. Dit is niet zo. Het lijkt wel of elke nieuwe
diersoort spontaan ontstaat. Er zijn wel degelijk “missing links”. Evolutie technisch gesproken
heeft de mens zich in een zeer kort tijdsbestek ontwikkeld van een honderd duizend jaar. Dat
is zeer snel. Ook hier weer een bewijs voor een sturing. Ons heelal is dus zeker niet het eerste
heelal. De mens ( het leven) zeker niet het eerste leven. Overal in ons universum is er waarschijnlijk leven.
Samengevat zou men kunnen zeggen:
Alle materie is omgeven door energie. De 5e dimensie. Al deze energie samen, gevormd tijdens verschillende universums, geeft een blauwdruk: het A-veld. Dit is de sturing van de 6e
dimensie
Met andere woorden:
De basis van al hetgeen er bestaat is energie. Materie is slechts een kortstondig bestaan van de
eraan gekoppelde energie. Materie gaat verloren, het A-veld nooit.
In dit daglicht bezien raakt elke vorm van geneeskunde, die zich bezig houdt met energie,
de kern van het bestaan van het fenomeen ziekte. Wat men ziet als lichamelijke afwijking,
is slechts een afspiegeling van een verstoord evenwicht in de energie balans van de mens.
Dit is ook de reden waarom acupunctuur en homeopathie etc. zo veel succes hebben. Door de
energie balans te herstellen zullen alle lichamelijke kwalen ook gecorrigeerd worden.
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In deze tijd focust men zich op wetenschap. En wel een wetenschap die gebaseerd is op het
meten van materie. De nieuwste wetenschap, en vooral de kwantumfysica, wijst in een nieuwe
richting. Alles is betrekkelijk. Niets is absoluut waar. Alles is slechts waarschijnlijk. Dit geldt
dus ook voor onze opvatting van het begrip ziekte. Er bestaat geen absolute waarheid. Er bestaat dus ook geen vast protocol. Iedereen is verschillend. Het bewijs van dubbel blind proeven is geen bewijs. Hoogstens een bewijs van waarschijnlijkheid onder bepaalde omstandigheden. Een wetenschappelijk bewijs is slechts bewijs, totdat er een nieuw bewijs wordt aangevoerd, die het oude bewijs ontkracht. Het verwachtingspatroon van een wetenschapper kan het
onderzoek al in een bepaalde richting duwen.
Voorbeeld:
Er wordt onderzoek gedaan op een muizenpopulatie. Men kijkt of een speciaal dieet een bepaalde ziekte of afwijking teweeg zal brengen, bijvoorbeeld het ontstaan van diabetes op een
glucose rijk dieet. Het verwachte resultaat, namelijk het ontstaan van diabetes gebeurde inderdaad. De muizen werden iedere dag gevoerd en onderzocht door de wetenschappers zelf.
Men heeft toen de proef herhaald, waarbij de muizen werden verzorgd door mensen, die niets
van het onderzoek afwisten. Nu ontwikkelden de muizen het ziektebeeld niet. Conclusie: onze
gedachten en verwachtingspatroon zijn onderdeel van het A-veld en de muizen pikken deze informatie op. Niets is dus objectief en waar. Precies wat de kwantumtheorie beweert.
Helaas is de publicatie van dit experiment door mij niet meer te achterhalen. Echter in een onderzoek van Sheldrake naar het gedachten kunnen lezen van dieren stamt het volgende onderzoek: Aimée Morgana en haar Afrikaanse grijze papegaai N’kisi .
Dit onderzoek is op video vastgelegd en kan men op de site: www.sheldrake.org bekijken.
De papegaai is in staat om in een andere ruimte de gedachten te lezen van haar bazin Aimée
Morgana. De laatste opent een envelop waarin een foto zit, die ze zelf ook nog nooit gezien
heeft. De papegaai geeft in de andere kamer terstond op afstand zijn commentaar. Statistisch
significant is de proef. Er worden vele enveloppen geopend.
Het onderzoek wordt ook vermeld in zijn boek: het zevende zintuig 1)
Door het deelnemen aan een experiment wordt het experiment beïnvloed. Er bestaat geen
objectiviteit.
Het leuke van deze hele historie is, dat men dit al 3000 jaar geleden ontdekt heeft. De basis
van de acupunctuur is de aanname van de het begrip ‘Qi’. Qi is de universele energie die
stroomt door het gehele universum. Qi beïnvloedt alle materie. Doordat ten tijde van het ontstaan van de acupunctuur de materiele wetenschap nagenoeg nul was, stond men vanzelf open
voor de meer filosofische achtergrond van al wat er is.
Juist dus de enorme materiele wetenschappelijke ontwikkeling, waarop de gehele welvaart en
economie van nu is gebaseerd, is voor de ontwikkeling van de mensheid onze grootste belemmering.
Bert Heintzberger
1) Sheldrake: het zevende zintuig. ISBN: 90-215-3670-6
2) Uitgever: Servire / www.boekenwereld.com
Ervin Laslo: kosmische visie. ISBN: 90-202-8359-6 uitgeverij: Ankh-Hermes
Peter von Buenger: Physik und Traumzeit. www.m-tec.ag
Kan alleen op deze web-site besteld worden
Sheldrake: Honden weten wanneer hun baas thuiskomt. ISBN: 9021594056 uitgeverij: Kosmos
Z&K
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Boekbespreking:
Mam gaat NIET aan de chemo…
Laura Bond
Dit boek gaat over keuzen.
Het is een boek dat inspiratie en steun wil bieden aan alle kankerpatiënten en hun gezinnen.
In maart 2011 werd bij Laura Bonds moeder Gemma eierstok- en
baarmoederkanker geconstateerd. Laura kwam erachter dat het
enige dat schokkender is dan iemand vertellen dat je moeder
kanker heeft, is onthullen dat ze chemotherapie heeft afgewezen.
Maar volgens onderzoeken zouden veel oncologen dit zelf ook
doen.
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Dus begon Laura, een journaliste, met het schrijven van een blog om haar moeders besluit
om 'nee' te zeggen tegen de reguliere geneeskunde en 'ja' tegen waterstofperoxide, vitamine C-injecties en infraroodsauna's te verklaren.
Mam gaat niet aan de chemo vertelt het verhaal van Gemma's natuurlijke genezing en bevat raadgevingen van meer dan zestig van 's werelds toonaangevende specialisten en holistische genezers - van oncologen in Tokyo tot energiegenezers in Harley Street.
Als je alternatieve mogelijkheden wilt verkennen, of manieren wilt vinden om je reguliere
zorg aan te vullen - dit boek verschaft het allernieuwste onderzoek van over de hele wereld
en beschrijft behandelingen waar Gemma en andere kankeroverlevenden ervaringen mee
hebben opgedaan.
Het is een uiterst waardevolle en opwekkende gids die je kan helpen keuzen te maken op je
eigen reis naar genezing.
Met voorwoord van Henk Fransen, arts, die al decennia de zin en onzin van behandelwijzen
van kanker bestudeert.
Bekijk een deel van het boek:
http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789492665027.pdf

OPROEP: Ondervindt uw kind ook schade van methylfenidaat?
Als u kinderen hebt die het etiket ADHD opgeplakt hebben gekregen, is de kans bijzonder groot
dat u en uw kind voor het lapje worden gehouden. Een zeer ernstig lapje, want het patiëntje
krijgt waarschijnlijk methylfenidaat voorgeschreven. De merknamen zijn Concerta®, Equasym®,
Medikinet® en Ritalin®.
Dit middel is pertinent geen GENEESmiddel. Sterker nog, en dit is iets wat de meeste ouders
niet weten, het is een van de zwaarste drugs die er bestaat: het staat tussen hard drugs zoals
cocaïne, heroïne en amfetamine op Lijst I van de Nederlandse Opiumwet. Kijkt u de wet er
maar op na. Waarom staat methylfenidaat op deze lijst? Omdat het net als de andere hard
drugs op die lijst een onaanvaardbaar risico in zich draagt.
Kinderen als drugs verslaafde
Wat er ook over beweerd wordt, methylfenidaat heeft gemeen met die andere hard drugs dat
het een “oplossing” is die later een probleem wordt. Het maakt kinderen tot legale verslaafden
met alle geestelijke en lichamelijke gevolgen op de lange termijn van dien. Ouders en leerkrachten worden geïndoctrineerd om kinderen met zich nog ontwikkelende hersenen hard drugs
te geven “om hen beter te maken”. En niet eventjes, maar langdurig. Hard drugs geven om iemand beter te maken? Wie houdt wie voor de gek?
Lange termijn effecten onbekend
De effecten van methylfenidaat op de lange termijn op de zich nog ontwikkelende hersenen
zijn onbekend. Wel bekend is dat het middel heel veel bijwerkingen heeft. Het is zelfs verboden voor volwassenen vanwege het grote risico op hart- en vaatziekten en psychiatrische stoornissen. En voor kinderen zou het wel goed zijn?
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Help mee deze kindermishandeling een halt toe te roepen!
Het geven van Lijst I hard drugs als methylfenidaat aan de kwetsbaarste groep in onze samenleving is niet meer dan kindermishandeling. Kinderen zijn onze toekomst en moeten tegen hard
drugs beschermd worden, of ze nu legaal of illegaal verstrekt worden. Deze krankzinnige praktijk moet stoppen. U kunt hierbij helpen.
Hoe?
Leg een verklaring af over de schadelijke gevolgen van methylfenidaat bij uw kinderen. Daar is
moed voor nodig, maar alleen als we iets doen, met zijn allen, kunnen we deze wantoestand
stoppen en onze kinderen beschermen.
Bent u zo’n dappere moeder of vader of kent u iemand die dat is? Stuur een e-mail naar
info@dodelijkeleugens.nl.

Help mee deze kindermishandeling een halt toe te roepen!
C.F. van der Horst
Auteur van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid.
Meer informatie over methylfenidaat en de schade die het berokkent leest u op
https://www.dodelijkeleugens.nl/nl/methylfenidaat/
© Copyright 2017 C.F. Van der Horst. Alle rechten voorbehouden

14

Leven op reis (9)
Door Cynthia van Asten
Na een mooie lange reis in Scandinavië achter de rug te hebben, kijk ik er heel erg
naar uit om nog even een mooie nazomer mee te pakken in Nederland.
Want hoe prachtig de natuur in Scandinavië ook is, de zon is ook heel wat waard. En wat een
geluk: de eerste week in Nederland is het heerlijk warm weer. We wonen in een stacaravan op
een mooie kleine camping in de Achterhoek. Ons plekje is helemaal in een hoekje, bijna achteraan in een laantje. We hebben besloten
de plek naast ons ook te gaan huren, zodat
we een heerlijke ruime leefplek hebben.
Via Marktplaats hebben we voor weinig
twee tuinhuisjes kunnen aanschaffen, die
Ivar ter plaatse mag afbreken om ze hier
weer op te bouwen. Daar is hij de eerste
week van ons verblijf in Nederland lekker
zoet mee. Gelukkig heeft hij wat hulp en
kan ik me op het leeghalen en schoonmaken van de camper storten, het doen van
alle boodschappen en het weer opstarten
van thuisonderwijsprojecten met de kinderen.
Uit alle hoeken en gaten van de camper
komen de verzamelde stenen en kristallen
tevoorschijn en als alles uitgestald ligt op
pallets, blijkt het echt een enorme verzameling te zijn. Samen met Christel ga ik
naar haar favoriete groothandel: Ruben Robijn, importeur van kristallen en edelstenen. Bijna al haar zakgeld geeft ze hier
uit, want kristallen zijn haar passie. We
hebben een aantal gevonden kristallen
meegenomen om ze daar te laten beoordelen en zo komen we erachter dat we geen
thuliet hebben gevonden, maar dat het
rode maansteen is. Eerst een beetje teleurgesteld, later kon Christel er toch nog
heel blij mee zijn. Het zijn niet alleen
prachtige stukken kristal; ze voelen ook
heel goed.
Christel is fanatiek met haar kristallenproject aan de slag. Ze had al kaartjes van elk
kristal gemaakt, met een foto en de werking erop. Nu wil ze er een officiële kaartenset van maken.
Elk kristal wordt opnieuw gefotografeerd en de beschrijving wordt uitgebreider gemaakt.
De beschrijving zal nu in een apart boekje komen en het kaartje bevat alleen de foto, naam en
een mooie affirmatie van het kristal.
Lees verder via de link:
http://www.project7-blad.nl/9-Leven-op-reis.pdf
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Wandelende studiegroep Drenthe
Verslag van de wandeling op zaterdag 23 september.
Dit keer een klein groepje van deelnemers.
We gaan met zijn vieren op stap.
Het leuke van een klein groepje is
dat iedereen aan bod komt.
We hebben er prachtig weer bij en
kunnen zonder jas vertrekken.
We lopen dit keer bij het dorp
Wapse. Een prachtige plek met
heel veel stille weggetjes en zandpaden zijn.
We zijn de gebruikelijke kruiden tegen gekomen.
De weegbree met daarbij de brandnetel.
Jacoline had de brandnetel gekozen als kruid van de dag.
Alle onderdelen van de brandnetel kwamen ter sprake.
De brandnetel die heel veel vitamine en mineralen uit de grond
haalt. Zodat wij, door de plant te gebruiken, dat ook binnen krijgen.
Het blad voor de thee of om zo in je mond te stoppen.
Om er chipjes van te bakken.
Het zaad als een soort powerfood te drogen en om overal in te doen.
In een smoothie, salade, door je warme
eten.
En als laatste de vezel in de stengel voor
neteldoek. Waar ze kleding van maken. Alleen zat de vezel er nu niet
in waarschijnlijk moet je dan de jongere stengels hebben, was onze
verklaring.
Ook de smeerwortel was aanwezig; helaas hadden we geen schepje
bij ons.
Maar Jacoline zou er met een schepje naar terug gaan.
Om natuurlijk van de wortel een zalfje te maken.
Op een plek naast een sloot had het kaasjeskruid het erg naar zijn
zin.
Marcel heeft gelijk de bloem maar in zijn mond gestopt.
De moeder van Marcel was ook mee.
Zij kon door haar leeftijd oude wijsheden aan ons kwijt. O.a. een gekneusd blad van de grote weegbree op haar pas geopereerde oog te
leggen.
Het determineren van plantjes is ons niet bij alle plantjes gelukt.
Een gele klaver soort konden we niet goed plaatsen.
De volgende keer beter.
Maar de Herfstleeuwentand zullen we niet meer vergeten. Het gele bloementje met een blad
dat op een leeuwentand lijkt.
Al moet je wel heel erg naar het blad zoeken.
Maar naast de kruiden hebben we ook heel erg van de stilte en van elkaar genoten.
Annemieke Aardema
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Column Ellen Vader
'Vertrouw ons maar'
Het is weer herfst en de oproep voor de griepprik valt zoals elk jaar weer op
de mat bij een groot deel van de bevolking. Zo langzamerhand blijken de
meeste burgers in Nederland en België wel in een of andere 'risicogroep' te vallen.
In het verleden wel eens voor het een of ander bij de huisarts aangeklopt? Antibiotica/puffer/medicijnen meegekregen?
Dan krijg jij (en/of je kind) automatisch een
kruisje achter je naam en jàren later vallen nog
steeds die 'uitnodigingen' in de bus.
Waarom toch die druk, waarom dat 'spammen' door
huisartsen om die griepprik te komen halen? De folders, sms'jes, posters, pro-artikelen in de pers, 'bedel'brieven vliegen ons om de oren...

Ah, daarom dus!
De WHO eist dat 75% van de Europese burgers de
griepprik haalt. Reden waarom ze jaar in jaar uit alles
uit de kast halen (in opdracht van hun 'superieuren').
En Nederland blijkt dan ook nog de beste leerling van de klas te zijn! Europa heeft al in 2003
beloofd zijn uiterste best te doen om die gewenste vaccinatiegraad te bereiken...

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/seasonal-vaccination-policies-and-coverage-in-the-european-region
De Wereld Gezondheidsorganisatie:
• De WHO die wereldwijd de dienst uitmaakt in vaccinatieland.
• De WHO die wereldwijd het vaccinatiebeleid bepaalt.
• Het geld hiervoor wordt opgehoest door overheden en belastingbetalers van de 194 landen
die lid zijn van deze organisatie.
• Nederland alleen al draagt een steentje bij met een bijdrage van meer dan 20 miljoen euro
per jaar. België betaalt de WHO jaarlijks rond de 15 miljoen euro. De aangesloten landen
hebben een overeenkomst ('belofte') getekend en elk land wordt geacht zich aan de eisen te
houden om bijvoorbeeld de gewenste vaccinatiegraad van 95% 'mazelen' gevaccineerden te
halen.
• De WHO die non stop onder grote druk staat van full time werkende lobbyisten binnen de
farmaceutische industrie, de vaccinfabrikanten...
• Kortgeleden werd ook duidelijk dat de WHO idioot veel geld uitgeeft aan onnodig dure
vluchten, overvloedige dinertjes en hotels.
• En de nummer 1 doelstelling van alle ondernemingen (zeker de farmaceutische) is vanzelfsprekend winst maken.
Zo is het cirkeltje weer rond...
Nog een paar weetjes?
• Huisartsen ontvangen een extra vergoeding voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. De vergoeding voor het seizoen 2017/2018 is vastgesteld op € 11,36.
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• Huisartsen moeten bij hun bestelling van de griepprik in september/oktober het aantal patienten inschatten die volgens hun administratie in aanmerking zouden komen voor de griepprik.
• Huisartsen worden door de instanties opgedragen de niet gebruikte spuiten in mei te vernietigen. Deze kunnen niet worden ingeleverd/teruggestuurd en komen niet voor vergoeding in
aanmerking, dus letterlijk weggegooid geld.
• Kostenplaatje voor de overbodige griepprik op de rijksbegroting: 60 miljoen euro per jaar.
• Nederlands Huisartsen Genootschap: "Het is moeilijk om bij preventie precies aan te geven
wie risico lopen: een op de tien mensen krijgt griep en negen van de tien zijn dus voor niks
gevaccineerd. Het is nou eenmaal lastig bij preventie om te bepalen voor wie je het doet."
Afsluitend met de treffende woorden van huisarts Hans van der Linde:
‘Veel onderzoeken tonen geen enkel effect en publicaties van gezaghebbende bronnen in het
buitenland kwamen eerder tot hetzelfde oordeel. De invoering van griepvaccinatie berustte
destijds niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op commerciële beïnvloeding.
De griepprik doet niets, werkt niet. Is schijnbescherming. Al die jaren dus voor niets gehaald.'
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nut-griepprik-niet-aangetoond.htm
© Ellen Vader
Website:
https://vaccinvrij.nl
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning: https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Wandelen in verwondering …
… met dokter Hans Moolenbrugh Sr.
Recent zijn er, ter gelegenheid van het 65 jarig artsenjubileum van dokter Moolenburgh, drie boeken gepresenteerd.
Een daarvan, ‘Wandelen in verwondering’, is een heerlijk
boek met korte verhalen; terwijl je ze leest zie je het voor
je.
Wandelen past ook helemaal bij Project7-blad en toen ik
dokter Moolenburgh laatst sprak gaf hij aan dat wat wij samen binnen ons concept organiseren heel belangrijk is.
De aandacht op de natuur, op de ‘wilde’ groenten, kruiden
en eetbare bloemen, op lichamelijke gezondheid via het kijken naar de natuur en ermee leven, het beleven en het delen met anderen.
Je kunt je wellicht voorstellen dat dit mij blij maakte; dergelijke opmerkingen zijn de broodnodige vitamientjes waar
we op blijven voortgaan.
Blije mensen, mooie reacties, waardering na een activiteit,
opmerkingen dat men er zoveel aan heeft, etc. Allemaal vitamientjes.
En dit boek lezen geeft ook een vitamine boost en graag
deel ik om die reden het verhaal met als titel: ‘Kleine lichtbolletjes’.
Geniet ervan, net zoals ik dat deed, glimlach en begrijp de
boodschap.
Anneke

Kleine lichtbolletjes
Dokter Hans Moolenburgh Sr.
Op 12 juni liep ik 's morgens door de Waterleidingduinen nabij Zandvoort toen ik opeens langs de kant van
de weg een oude vriend van me zag staan. Ja hoor,
het was hem, stralend in de zon, die net even door
een scheur in de wolken keek, en ik begroette hem
hartelijk, want het was alweer een jaar geleden dat
we elkaar daar ontmoet hadden. Zoals zovele belangrijke personages draagt hij verschillende namen.
De een kent hem als Coenraet, de ander als Godewaar
of Peerkum, maar meestal noemen we hem sint-janskruid.
Bij officiële gelegenheden heet hij Hypericum perforatum, want iemand met zo'n roemrucht verleden behoort ook een Latijnse naam te hebben, net zoals we
de grote botanicus Carl von Linné uit de 18e eeuw
kennen als Linnaeus.
Ik heb alle reden deze vriend dankbaar te zijn. In 1961
brachten we een vakantie door in Vira: we hadden een
huisje op een berghelling, uitkijkend over het Lago
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Maggiore. Het weer was warm, en mijn vrouw, ik en onze vier kinderen onder de tien liepen de
hele dag rond in zwemkleding.
Toen, 's middags, terwijl we bezweet waren van de hitte, en in de schaduw lagen te puffen,
draaide ineens het weer om en viel een ijskoude bergwind op ons neer. Terstond schoot zowel
bij mijn vrouw als bij mij de spit erin. Daar stonden we dan, kromgebogen als treurwilgen, met
de zorg voor al dat kleine grut. Met moeite strompelde ik naar een plek die vlak bij ons huisje
lag in de grote tuin, waar ik mijn hoop op gevestigd had, en... ja hoor! Daar stond hij, sintjanskruid, in volle bloei. Ik nam enkele plantjes mee en eerst wreef ik mijn vrouw ermee in, en
toen zij mij. Een diepe, ontspannende warmte trok in onze ruggen, en binnen een uur waren
we weer recht van lijf en leden.
Het geheim van deze plant is niet direct aan hem af te lezen, maar als je zijn blaadjes tegen
het licht houdt, dan zie je dat het gehele blad bespikkeld is met speldenpunt-kleine lichtbolletjes. Het is net alsof iemand olie gespetterd heeft op een stuk papier. Dat zijn de oliekliertjes,
en daar ligt de reden van zijn naam: perforatum. Je zou bij het uitpersen een witte olie verwachten, maar verrassend genoeg gaat het om een mooi, warm donkerrood. Wat heb ik die olie
in de praktijk veel voorgeschreven bij kneuzingen, verbrandingen en pijnlijke spieren. Nooit
stelde ze me teleur. Alleen al de aangename, kruidige geur maakte een begin met het oplossen
van pijn en kramp.
DIEPER SLAPEN
Sint-janskruid heeft echter nog een belangrijke eigenschap: drink je de plant als kruidenthee,
dan werkt ze kalmerend en doet ze dieper slapen. De tinctuur is een prachtig middel tegen depressie, en werkt soms net zo goed als antidepressiva, maar dan zonder enige bijverschijnselen. Ik heb over sint-janskruid tenminste nooit gehoord (zoals wel eens over een chemische antidepressivum) dat iemand ineens wild werd en een machinepistool leegschoot op zijn klasgenoten.
Als je zo'n emotionele band met een middel hebt, dan wil je natuurlijk meer van zijn achtergrond weten. Nu, daar is veel over te vertellen.
M.C. Blöte-Obbes heeft in ‘De geurende kruidhof’ veel verhalen over planten verzameld. Betreffende sint-janskruid vertelt ze onder andere: in de Germaanse mythologie was er een zoon
van de hoofdgod Wodan, Balder geheten, de god van het licht en de schoonheid en de zomer,
een beetje zoals Apollo bij de Grieken.
De boosaardige god Loki was jaloers op hem, en wist Balder omstreeks de zonnewende (21 juni)
te vermoorden. Uit het bloed van Balder ontsproot toen het sint-janskruid.
De mythe is niet moeilijk te doorzien. Bij de zomerzonnewende neemt de duisternis weer toe,
maar tussen de tijd dat er overvloed aan licht is en de tijd dat de duisternis weer toeslaat in
onze dreven offert de hemel een deel van haar licht en warmte op en stopt dat in een plant,
die dan in de winter helpt tegen lichtgebreksziekten als spierpijnen en depressies.
Later, toen Europa gekerstend werd, en bijvoorbeeld Wodan tot Sinterklaas verwerd, veranderde ook het verhaal van het sint-janskruid. Nu was dit ontstaan uit het bloed van Johannes
de Doper, na diens onthoofding. Vandaar Sint-Jan.
VOLKSGENEESKUNDE
In de volksgeneeskunde was het een wonderplant die de duivel wegjoeg. Sla ik nu een moderne
kruidengids op, dan lees ik daar:
• Werkzame bestanddelen: vluchtige olie, hypericinen, hars, looistof, vitamine C, flavonoïden
• Eigenschappen: antiseptisch, kalmerend, samentrekkend, urinedrijvend, wondhelend,
vochtverdrijvend.
Nou, dat is dan fijn om te weten, maar ziet u wat er gebeurd is? De warmte is uit het verhaal.
Deze plant — dat moge duidelijk zijn - is een echte zonneplant, een warmte- en lichtdrager, en
die wordt nu in enkele zakelijke termen beschreven.
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Bij de farmacologische groothandel zal ze zeker niet populair zijn, want als je het zogenaamde
'werkzame bestanddeel' niet geïsoleerd, geanalyseerd en vooral gesynthetiseerd hebt (wat dan
een morsdode stof oplevert), zolang is er geen grof geld aan te verdienen. Maar ja, maak dat
een tegenwoordige wetenschapper maar eens wijs.
Zoals Al Gore zegt: 'Het is moeilijk iemand iets te laten snappen, als hij betaald wordt om het
niet te snappen.'
Het is eigenlijk een verregaande arrogantie om te denken een kruid te kennen op het moment
dat men haar chemische bestanddelen op een rij heeft gelegd. Je kunt namelijk geen kruidengeneeskunde bedrijven als een plant die je gebruikt je vriend niet is.
Alleen een warme relatie met dat genezende, levende wezen activeert de latente geneeskracht, zodat die optimaal wordt. Zonder die relatie werkt het kruid nog wel, maar als het
ware tegen de wind in.
En wat betreft al die chemische stofjes: het kennen daarvan is eigenlijk ook niet veel meer dan
een schimmenspel.
Laat ik een voorbeeld noemen: vitamine C. Wat is dat? De wetenschap zegt met grote stelligheid: Acidum ascorbinicum ofwel ascorbinezuur. Voor ingewijden: C6 H8 06.
Hebt u het gevoel het nu helemaal te weten? Het spijt me: ten eerste weten we niets, en ten
tweede is het niet waar.
De eminente biochemicus Richard Murray heeft het allemaal precies uitgezocht. Vitamine C is
een zeer ingewikkelde stof, een kleine precieze structuur van vele stoffen. Schematisch ziet
het er zo uit:
Te zien is dat ascorbinezuur alleen de mantel van het eigenlijke vitamine C-complex is, een soort verpakkingsmateriaal: de bewaarder van
de geheimzinnige lichtenergie die de materialistische wetenschap vinnig ontkend heeft, en die nu pas weer langzaam, dankzij de kwantumtheorie, herontdekt wordt. Daarom werkt natuurlijke vitamine C uit
een levende plant veel beter dan de dode synthetische vitamine C, en
is het zelfs zo dat hoge doseringen synthetische vitamine C (dat is het
geval bij bijna alle vitamine C die in de winkel te koop is) nogal eens
vervelende bijverschijnselen kan geven, zoals bijvoorbeeld een opgeblazen buik of maagklachten. Er is één kleine firma die de echte vitamine C in de handel brengt.
Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat wij een cultuur hebben opgebouwd die het innerlijk
heeft vermoord, en die de buitenkant aanbidt. Wij hebben een buitenkantmaatschappij geschapen, en daarom woekert de buitenkant (kanker) of lijdt men aan vetzucht, en lijden de
zielen honger (depressie, de grote zielsziekte van de 21ste eeuw. De grote vraag is: kunnen we
het leven weer terugbrengen? Dat is namelijk veel belangrijker dan het terugdringen van de co2-uitstoot. Niet onze vliegtuigen moeten primair veranderen,
maar ons denken. We zouden eens kunnen beginnen om bij alles wat we tegenkomen onszelf af te vragen: ken ik alleen jouw buitenkant, of voel ik ook iets
van je binnenkant?
Alleen als we onze ziel weer aan de aarde schenken, wordt de aarde weer echt
vruchtbaar.
Uit
: Wandelen in verwondering
ISBN : 9789047707691
Prijs : € 19,95
Uitgeverij Lemniscaat
Verkrijgbaar via:
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789047707691&PC=427870AA
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Salie (salvia fructicosa)
Een bijdrage van Hetty Kerkhof uit Tilburg. Hetty is initiatiefneemster van de Wandelende Studiegroep Noord-Brabant en de Vaste Studiegroep Tilburg. Ook tijdens
haar vakantie kan zij niet genoeg krijgen van de eetbare planten ☺.
Salie komt oorspronkelijk uit de landen in de Balkan en rond de Middellandse Zee. Salie vindt
men overal in Zuid Europa, tot op een hoogte van 800 meter en is vaak te zien in de tuinen van
de Provence. Salie wordt nu overal gekweekt, en komt zelden verwilderd voor. Salie is een stevige halfheester die 30 tot 100 centimeter hoog wordt. De plant groeit in dichte bundels van
vertakte, behaarde stengels. Salie is ook nog een mooie welriekende heester, populair bij de
bijen en toch vaak ondergewaardeerd als bloeiende tuinplant.
Salie is één van de populairste kruiden op
Kreta en heeft een prachtige geur. Het bloeit
in mei en juni en heeft dan purperblauwe
bloemen. In de oudheid was salie bekend voor
zijn tonische kwaliteiten voor lichaam en
geest. In de keuken wordt het vooral gebruikt om vleesgerechten meer smaak te geven. Je
komt het vaak in het wild tegen, hoe hoger hoe meer Salie.
De bloemen zijn lichtpaars tot blauw met rechte bovenlip, in vier- tot tienbloemige
schijnkransen. De witte en roze vormen komen minder vaak voor. De bloemen verschijnen op het oude hout. De plant bloeit van juni tot augustus met lipvormige
bloemen en heeft een opgaande bloeiwijze. De bladeren groeien in paren en zijn
grijsgroen van kleur met vaak gele vlekken op de oude bladeren. Ze zijn dik, donzig
en hebben een ovale vorm met opvallende nervatuur aan de onderkant van het
blad. De bladeren ontwikkelen (bij aanraking) een sterke geur en hebben een
wrange, warme smaak. Ook de gedroogde bladeren zijn uitermate aromatisch en
pittig.
De stengel is vierkant en heeft een groene kleur met fijne haartjes. De plant is verhout in het
tweede jaar. Salie is een overblijvende en een redelijk winterharde, altijdgroene heester. De
plant kan doorgaans niet tegen strenge vorst. Het zaad van salie is donkerbruin, eivormig en
zeer klein.
Salie groeit het best op een zonnige plaats, in niet te vochtige, kalkrijke, alkalische en goed
gedraineerde grond. Hij kan gemakkelijk in potten, binnenshuis en op vensterbanken worden
gekweekt. De plant kan ook enige schaduw verdragen.
Vermeerderen van gewone salie kan door het uit zaad te laten opgroeien.
Alle soorten pakken gemakkelijk aan vanuit stekken, de worteltijd is `s zomers ongeveer vier weken. Uitplanten op 45 tot 60 cm afstand.
Snoeien (na het bloeien) om de dichtheid te behouden. De verhoute planten elke vier
of vijf jaar verplaatsen. Geelachtige bladeren kunnen betekenen dat de wortels meer
ruimte nodig hebben. De kleine groene rups eet de bladeren, deze kan met de hand
verwijderd worden of door de bladeren te snoeien en te verbranden.
Salie heeft een sterke antibiotische werking (antibacterieel en antischimmel). Waterige en alcoholische aftreksels van de bladen worden voor spoelingen en gorgelen gebruikt bij mond-,
tandvlees-, kaak- en amandelontstekingen.
Een paar druppels vluchtige olie in zout water vormen een goed spoelmiddel voor (geïnfecteerde) wonden en zweren. De thee van salie helpt tegen bloedend tandvlees en keelpijn. Salie
zit ook in vele kruidentandpasta's.
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Witte Salie (California) wordt veel gebruikt door de Natives bij ceremonies en rituelen. Met een
kanttekening van Grootmoeder! Dat je bij de Salie uit het westen uit moet kijken met branden
(smudgen), deze is niet zo geschikt en kan schadelijk zijn voor de luchtwegen!
Recept voor gorgelwater
1 theelepel salie bladeren met ¼ l. water overgieten.
20 minuten laten trekken.
filtreren.
Salie thee en saliewijn kalmeren het zenuwstelsel en zijn goed bij een lage bloeddruk. Het bevordert de spijsvertering door bijvoorbeeld een saliethee na een (overdadige) maaltijd te nemen. Salie helpt ook bij een slechte eetlust en tegen winderigheid en kan helpen diarree te
overwinnen.

Salie Tempura
Ingrediënten (voor 4 personen)
Dertig mooie blaadjes salie
250 g tempura meel
50 cl verse bruisend water
2 eidooiers
Zout
Plantaardige olie om te frituren
Werkwijze:
Was en droog de salieblaadjes goed.
Bereiding tempura beslag.
Klop de eidooiers met (soda)water en voeg dan de tempura bloem toe.
Roer tot een glad en dun beslag.
Verhit de plantaardige olie in een frituurpan of koekenpan.
Dompel de salieblaadjes in beslag en vervolgens dompel ze in hete olie.
Haal ze met een schuimspaan uit de pan zodra ze goudkleurig zijn.
Smakelijk eten.
Hetty Kerkhof

In Memoriam
Lieve Margreet en Jos
Margreet Andriol 20 juli 1955 – 26 september 2017
Jos Verdonk 13 juli 1954 – 26 september 2017
Wat zijn wij geschrokken toen wij vernamen dat jullie om het leven waren gebracht!
Eerlijk gezegd keek ik verbijsterd naar het bericht toen dat die bewuste dinsdagavond 26
september laat in de avond op mijn beeldscherm stond.
Dit kon niet waar zijn, recent hadden wij nog contact gehad Margreet.
Margreet, jou ken ik maar Jos heb ik denk ik in de afgelopen jaren niet ontmoet.
Je reageerde op gezette tijden op mijn Facebookpagina en als ik een natuurlijke tip of recept
plaatste dan liet je op zijn tijd merken dat je het had gelezen.
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Een bepaalde kop en schotel op een foto was duidelijk je smaak, de paarse heksensoep sprak
je bijzonder aan en ik zal nooit vergeten toen ik de eerste avond in Katlijk kwam om de locatie, vallend onder onze lezingentak van – toen nog GVA – op te starten.
Dat was op 15 maart 2012.
De lezing die ik gaf ging over de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Jij had allemaal bladeren en takjes op borden gelegd en we eindigden de avond met een
bord soep, uiteraard aangevuld met geplukte groenten.
Margreet, je was altijd een lieve locatiehoudster, je deed ‘je ding’, was alert en attent, zo
heb ik je altijd ervaren.
Op een gegeven moment was je genoodzaakt om te stoppen omdat je reuma-artritis je dusdanig plaagde dat je keuzes moest maken.
Je stond ook als spreekster op de lijst en dat wilde je graag nog blijven volhouden.
Tot je me nog niet zo lang geleden mailde dat dit ook niet meer te doen was maar je hoopte
dat dit van tijdelijke aard zou zijn,
omdat je toch graag weer beschikbaar wilde zijn.
Na dat bericht mailden wij nog
wat over en weer want je stelde
mij nog een paar vragen over andere zaken en zo ontstond er nog
een geanimeerd ‘heen en weer
gesprek’.
Mijn gedachte was na je bericht
dat je ook niet meer kon spreken,
dat ik eerdaags met een bloemetje bij je langs wilde gaan.
Maar ja, ken je dat?

De wil is er wel maar dan moet de agenda gepakt worden en vanaf onze woonplaats in het Gaasterland is het
zeker een klein uur naar Katlijk dus het bleef nog even
bij… ‘eerdaags ga ik Margreet verrassen en vragen of zij
thuis is’.
Helaas mocht het zover niet komen.
Jos heb ik niet gekend, maar aan jou heb ik mooie herinneringen die ik niet zal vergeten.
Zo ook die keer dat op de avond van 20 juni 2013 Frits
van der Blom sprak en jij de kerk had afgehuurd in Katlijk
omdat je ruimte thuis te klein bleek.
Die dag ging ik met Frits mee en we gingen eerst naar de
boerderij.
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We hadden nog even de tijd dus we liepen een rondje. De vlier stond volop te stralen met
zijn prachtige bloemschermen.
Natuurlijk kon ik het niet laten en maakte daar foto’s van en eentje ging vanaf dat moment
mee in mijn presentatie. Elke keer dacht ik aan jou bij het zien van die foto.
Na even genoten te hebben van de fris beregende natuur rond de boerderij gingen we naar
de kerk. Wat hebben we die avond genoten en ook ik kreeg van jou aan het eind van de
avond een bord vol met aardbeien, mooi ingepakt als ‘dankjewel’.
Lieve Margreet Andriol, dank voor alles
wat je hebt gedaan voor eerst de GVA bij
ons en later voor de GVL.
Dat bloemetje kan ik je niet meer brengen
maar als dankjewel schenk ik je vanaf deze
plek de vlier, de bewuste foto die altijd
mee zal gaan in alle presentaties.
En deel ik graag hoe jij daar bij de entree
zat om iedereen te verwelkomen die zich
wel of niet had opgegeven.
Lieve Margreet en Jos, dank namens vele
personen in het land en dank namens locatiehouders waar jij je lezingen hebt mogen geven.
Anneke
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Eetbaar Bergeijk - deel 6

Logo-ontwerp: Marleen Scheer

In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindhoven)
zijn bewoners van de wijk ‘Beistervelden’
druk bezig geweest hun wijk ‘eetbaar’ te maken.
Initiatiefneemster is Ingeborg Nienhuis (organisator van ‘wilde’ wandelingen, kruidencursussen en Gezond Verstand Lezingen).
Regelmatig verschijnt er een stukje in deze
nieuwsbrief dat uiteenzet hoe het project
tot stand kwam, om te informeren, te enthousiasmeren, maar vooral om te inspireren.
Want als het ons lukt in Bergeijk, lukt het
ook in jullie wijk!

Officiële opening plukroute
Op een groot veld, dat ligt bij Basisschool Beisterveld in Bergeijk vond al vanaf de vroege ochtend
van 22 september een boel bedrijvigheid plaats.
Vrijwilligers, betrokken buurtbewoners en leden
van het bestuur van Stichting Eetbaar Bergeijk waren druk in de weer met het opzetten van een
grote tent, het klaarzetten van tafels en stoelen,
vuurschalen, een bar en een kraam, als voorbereiding op de officiële opening van de plukroute in de
wijk ‘Beistervelden’, die ’s middags gepland stond.
Het was op meerdere fronten een bijzondere dag.
Rond 22 september vierde men, lang geleden, het
tweede oogstfeest,
Mabon genaamd.
De dag en de nacht
waren nu precies
even lang, even
stond de tijd stil,
maakte men de balans op en werd terug geblikt op de oogst van
het afgelopen seizoen, voordat de donkere periode van het jaar
begon.
We hadden voor ons feestje dus enerzijds symbolisch een mooie
dag gekozen, maar tegelijkertijd viel ze ook nog samen met de
landelijke burendag…
Driedubbel feest, dus.
Wethouder Mathijs Kuijken, enthousiast vanaf het prille begin van
dit bewonersinitiatief, onthulde met een aantal kinderen uit de
buurt het informatiebord waarop de route te zien is.
Een eetbare wandelroute, aangegeven met paaltjes, waarlangs je
fruitbomen, bessenstruiken en notenbomen tegenkomt en waarvan
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je, als ze eenmaal vruchten dragen, lekker kunt snoepen. Het Eindhovens Dagblad heeft er een
mooi stukje aan gewijd…..zie www.ed.nl
Als bedankje werd, ook aan de heer Harrie Brouwers (Afdeling Beheer Ruimte, gemeente Bergeijk) en aan Martijn Ballemans (ontwerper van
het project en spreker bij de Gezond Verstand
Lezingen) een plukroute-kruidenthee overhandigd met een potje honing uit eigen wijk.
Het werd een ‘heerlijk’ feestje en zo duurzaam
als mogelijk.
Bio biertjes werden geserveerd, er waren biologische hapjes van VELT, biologische appeltjes
van Ekoplaza en er is een heerlijke herfstsoep
gekookt door de feestgangers zelf, in een ketel
boven open vuur. Kinderen werden geschminkt
en er werden pannenkoeken gebakken en het
geheel werd opgeluisterd door akoestische muziek.
Letterlijk was de oogst het afgelopen jaar nog niet echt overvloedig, figuurlijk hebben we een
vruchtbare periode bezegeld met een heel mooi feestje…..

Een mooie impressie van deze middag is te zien via de volgende link:
https://youtu.be/SYbs6SgkESY
Vanaf juli 2017 is Eetbaar Bergeijk officieel een Stichting.
Behalve de realisatie en onderhoud van de Plukroute in de wijk ‘Beistervelden’, richt de Stichting
zich op uitbreiding van ‘eetbaar groen’ in de ruimste zin van het woord in de Gemeente Bergeijk.
Meer info of reacties: eetbaarbergeijk@gmail.com of 0497-555799 (Ingeborg Nienhuis)
De plukroute inclusief recepten vind je op www.plukroute.nl/bergeijk
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)
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Paddenstoelen zoeken en bereiden in de herfst
(Deel 1)
Elk seizoen kent zijn eigen natuurlijke producten, bijvoorbeeld: in de lente zijn er
jonge planten, in de zomer eetbare bloemen en in de herfst zijn zaden, vruchten en
paddenstoelen te vinden.
Paddenstoelen zijn eigenlijk het hele jaar te vinden, maar in de
herfst het meeste omdat het dan wat kouder is en regent het
meer.
Het echte herfstweer doet veel goeds voor de paddenstoel.
Dit jaar (2017) was de zomer erg vochtig en was het over het
algemeen erg koel. Dit had als gevolg dat de paddenstoelen in
grotere aantallen uit de grond kwamen dan normaal.
In deze serie van herfstblogs ga ik een aantal eetbare
paddenstoelen langs die iedereen wel zou moeten herkennen
en daarmee ook nuttigen. Er zijn veel verschillende
paddenstoelen die voorkomen in de Nederlandse natuur.
Veel zijn eetbaar en veel zijn er giftig of zelfs dodelijk.
Een van de best herkenbare eetbare paddenstoelen
is de Grote Sponszwam.
Deze zwam lijkt op een bol met allerlei ingewikkelde
vlokstucturen.
De zwam wordt ook wel hersenzwam genoemd.
De groeiplaats is aan de voet van naaldbomen als de
douglasspar en de grove den.
Als je hem vindt heeft het een heerlijke zoete geur
en is eigenlijk al te eten wanneer je hem vers en
lichtbruin aantreft zoals op de foto.
Pluk de zwam met respect en zorg ervoor dat er nog
wat voor andere mensen of dieren overblijft om van
te genieten.
De bereiding van deze zwam is eigenlijk heel
makkelijk.
Je zorgt ervoor dat de zwam goed wordt
schoongemaakt door kleine stukjes te snijden van de
zwam.
Er kunnen insecten en aardresten inzitten. Dat is niet
goed voor de smaak.
Eenmaal schoongemaakt kan de rest worden
gebakken en in een pastagerecht worden verwerkt.
De smaak van de zwam is nootachtig en hij smaakt
erg lekker.
Kijk ook op het internet naar andere recepten met
de grote sponszwam.
Voor vragen over eetbare paddenstoelen kun je altijd
bij me terecht op:
jochemhaagwinde@gmail.com

28

Of wandel een keer mee met mijn wildplukwandelingen op de Veluwe.
Eet smakelijk!
Volgende keer volgt deel 2 en een andere paddenstoel.
Jochem Hagoort

Verslag Tweede bijeenkomst 7blad studiegroep:

Eetbare Kruiden
Donderdag 31 juli was de tweede keer dat wij bijeen kwamen voor de kruidencursus.
Clementine (gastvrouw) ontving ons weer met open armen.
Dit keer stond de smeerwortel centraal.
Een aantal cursisten was verhinderd.
Besloten werd om deze keer de bladeren van de smeerwortel te gebruiken om een zalf van te
maken en de volgende bijeenkomst de wortel van de smeerwortel te gaan verwerken. Iedereen had zich van te voren verdiept in de plant.
Zo kon kennis overgedragen worden.
Tijdens de thee konden we genieten van de blauwe bessen
muffins van Meta. Het weer zat gelukkig mee. Af en toe een
klein spatje maar dat kon de pret niet drukken.
Er waren twee nieuwe gezichten bij de groep. Iedereen stelde
zich even persoonlijk voor en er werd verteld wat de reden
voor deelname aan de cursus was.
Allerlei ervaringen werden enthousiast gedeeld. Er werd een
klein rondje door de tuin gemaakt. Hier onder volgt een korte
impressie van de middag.
Het proces:

Christa had heerlijke smeerwortel wraps gemaakt. Deze wraps werden in de tuin gefrituurd
met een lekker sausje erbij.
Zie hieronder de foto’s:
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Kortom een zeer leerzame en gezellige middag. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op
12 oktober 2017.
Jeanette Bosma-van Dijk

Feest in de Béarn
Door: Kitty de Bruin
De Fransen houden van feesten en ‘s zomers zijn het voornamelijk de jongelui, die
hun hele vakantie besteden om van feest naar feest te rijden. Maar ook de ouderen
weten van feesten en vaak gaan groepen oudere mannen spontaan zingen, waarbij
de jongeren dan de traditionele dansen in ere houden.
Ieder dorp, stad of stadje heeft zijn eigen feest. Heel bekend is het feest van Bayonne, dat bijna
1 miljoen mensen trekt. https://www.ouest-france.fr/societe/fetes/en-images-revivez-lescinq-jours-des-fetes-de-bayonne-2017-5165592
Ook Orthez, waar we
vlakbij wonen heeft zijn
eigen feest, maar het
heeft nu meer weg van
een kermis, dus gaan we
daar in ieder geval niet
naartoe. Wel sinds 2010
naar de Marché des Producteurs, waar heel veel
mensen uit de buurt naar
toe komen, om gezamenlijk te eten.
Het feest in Salies ‘Fête
du Sel’ is ook aardig,
maar zoals ik de vorige
keer vertelde, stonden
we daar met een stand op
een boerenmarkt die we
organiseerden, waardoor
ik de rest van het feest
niet kon meemaken.
Volgend jaar willen we
deze markt uitbreiden
met een gedeelte waar je producten die je koopt direct kunt eten, net zoals in Orthez.
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Op 24 september organiseerden we samen met Lalaïne, (die toevallig ook le Brun heet) van het
Château de Laàs http://chateau-laas.com/ het feest van de appels.
Normaal gaan we dan ook de appels rapen en jus de pomme maken, maar dit jaar was de grootste
oogst al verwerkt…
Lees de rest van het verhaal van Kitty via:
http://www.project7-blad.nl/2017-10-Feest-in-de-Bearn.pdf

Locatie Maastricht West – lezing Ronald Bernard
15 november 20.00 uur: lezing 'Baas in eigen bank voor welvaart en welzijn'
Over de spreker:
Ronald Bernard is sociaal maatschappelijk ondernemer. In zijn achtergrond
zit economie, psychologie, bouwkunde en theologie. Hij werkte ruim 30
jaar in diverse branches.
In de financiële sector was dit vermogensbeheer, valuta- en depositohandel. Ronald heeft interviews gegeven over zijn leven die viraal zijn gegaan.
De gedane onthullingen zijn meer dan 22 miljoen keer bekeken.
Als initiator schreef hij de blauwdruk van De Blije B.
Soms voelen mensen dat er 'iets' niet klopt in het leven, zonder er echt een vinger op te kunnen
leggen. In deze boeiende lezing maakt Ronald Bernard het 'iets' zichtbaar door het spoor van
geld te volgen. Want hoe ontstaan tekorten en onvrede? We komen bij oorzaken en een waarheid die tegen het onwerkelijke aanliggen. Wie de geldstromen beheerst, bepaalt veel. Eenmaal
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de werking van het financiële systeem begrepen, kan de samenleving het positief veranderen.
Ronald gaat uitleggen hoe we dat doen.
'Baas in eigen Bank' komt daarmee in zicht. Want nogmaals, wie de geldstromen beheerst, bepaalt veel. De Blije B speelt er een cruciale rol in als coöperatieve pro-life fairtrade bank i.o.
Maar ook als ware Beweging. De Blije B is actief in meerdere landen als B of Joy en wordt gedragen door vele duizenden mensen. Je gaat ook kennismaken met de internationale B of Joy betaalapplicatie die in ontwikkeling is. Deze is gebaseerd op moderne technologieën. De Blije B
geeft uitzicht op een gezonde economie en rechtvaardige samenleving. Kortom, echte veranderingen, voorspoed en welzijn voor iedere deelnemer.
Het is een burgerinitiatief van professionals. Het is van, voor en door de mensen! De Blije B investeert rentevrij in duurzame projecten en lokale economieën met heuse rendementen. Bij
10.000 leden wordt de bankvergunning aangevraagd. Met een eigen bank als De Blije B in bezit,
hebben burgers de touwtjes weer in eigen handen. Wij zijn zelf de enige echte waarde en verandering. Niemand anders!
Meer info vind je op: www.deBlijeB.nl
Over de organisatie:
De Blije B en B of Joy zijn projecten van United People Foundation die een 'Goed beheer van Al
het leven' nastreeft. Meer info: https://www.unitedpeople-foundation.org/projecten
Aanbevolen kijktips:
Het huidige financiële systeem: https://deblijeb.nl/waarom
Onthullende interviews van Ronald Bernard: http://bit.ly/2sia9iK
Oude lezing 2016 (Heden nieuwe versie) https://bofjoy.net/about-us/news.html#lectures

Monsanto brengt Roundup zelf in verband met kanker
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/monsanto-brengt-roundup-zelf-in-verband-metkanker~a5d41fce/
10 oktober 2017
Bron: Belga

Monsanto brengt in interne documenten haar eigen product Roundup, de populaire onkruidverdelger, in verband
met kanker. Dat berichten Knack en het Nederlandse tijdschrift OneWorld. Zij konden de documenten van de Amerikaanse biotechnologiereus inzien.
Eén ervan is een PowerPoint uit juli 2008. “Roundup beïnvloedt één van de cruciale fasen van
de celdeling”, luidt het, “wat op lange termijn mogelijk tot kanker leidt”. In de interne presentatiedocumenten komen ook conclusies van de Franse bioloog Robert Bellé voorbij. Zijn onderzoek, waarover in 2002 in het wetenschappelijk tijdschrift Chemical Research in Toxicology
werd gepubliceerd, toonde
aan dat Roundup het DNA van
cellen kan beschadigen, bij
doseringen die vele malen lager liggen dan die waar boeren en hobbytuiniers mee in
aanraking komen. Uit interne e-mails blijkt verder dat Monsanto de resultaten van Bellé destijds als een ernstig probleem zag.
De bewuste documenten komen voort uit een rechtszaak in de Amerikaanse staat Californië. In
die zaak, die inmiddels wereldwijd met grote interesse wordt gevolgd, stellen zo’n duizend
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mensen, met name boeren, dat zij door Roundup lymfeklierkanker hebben gekregen. De aanklacht is dat Monsanto al lange tijd weet had van die gevaren, maar ze verborgen hield.
Discussie
Over de risico’s van Roundup woedt momenteel een hevige discussie. Grote opschudding ontstond in maart 2015, toen een expertengroep van de Wereldgezondheidsorganisatie concludeerde dat glyfosaat, het hoofdingrediënt in Roundup, “waarschijnlijk kankerverwekkend” is
voor mensen. Maar het Europees voedselagentschap EFSA en het Europees chemieagentschap
ECHA zijn het oneens met die conclusie, en stellen dat glyfosaat veilig is.
De Europese Unie staat op het punt de licentie van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Dat
heeft de Europese Commissie tenminste voorgesteld aan de lidstaten. Over het voorstel wordt
momenteel achter gesloten deuren onderhandeld in Brussel. Uiterlijk in december wordt besloten of het middel, het meest gebruikte herbicide in de Europese Unie, op de markt blijft.

'Monsanto Papers werpen licht op wellicht grootste
bedrijfsschandaal ooit'
http://www.knack.be/nieuws/belgie/monsanto-papers-werpen-licht-op-wellicht-grootstebedrijfsschandaal-ooit/article-opinion-911363.html?utm_source=Newsletter11%2F10%2F2017
11/10/17 - Bijgewerkt op 12/10/17

'De Monsanto Papers laten
een flard zien van een decennialange traditie waarbij
Monsanto de glyfosaat-wetenschap ronduit manipuleert', schrijft Bart Staes (Groen). Vandaag wordt in het
Europees parlement een hoorzitting over het dossier georganiseerd.
Het Europees Parlement organiseert vandaag een hoorzitting over de zogenaamde Monsanto
Papers. Het gaat hierbij om duizenden interne documenten die openbaar werden gemaakt als
gevolg van een rechtszaak in de Verenigde Staten. We zien nog slechts het topje van een ijsberg, die nu al de contouren laat zien van een zaak van corporate crime, een waarbij Dieselgate en het gesjoemel van autofabrikanten verbleekt.
Op mijn bureau ligt een dikke ordnermap, met honderden pagina's interne documenten van de agrochemische
multinational Monsanto, ook wel bekend als het meest
gehate bedrijf ter wereld. De documenten werden me
opgestuurd door het Amerikaanse advocatenkantoor
Baum Hedlund Aristei & Goldman, dat deel uitmaakt van
een groep advocatenkantoren die de klachten van vele
duizenden Amerikaanse landbouwers of landbouwwerkers
behartigen. Allemaal kregen ze lymfeklierkanker of een
andere vorm van kanker en allemaal wijten ze dat aan
hun jarenlange gebruik van RoundUp, het commercieel
vlaggenschip van Monsanto, met daarin het hoofdbestanddeel glyfosaat.
Dat is 's werelds meest gebruikte herbicide, goed voor miljarden dollars per jaar.
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Ikzelf en drie groene collega-parlementsleden kregen de documenten omdat we begin juli een
brief stuurden naar de Amerikaanse rechter die in Californië deze enorme rechtszaak moet beoordelen. Elke week sluiten honderden nieuwe Amerikaanse individuen zich bij deze zaak aan,
die dan ook enorme proporties begint aan te nemen en ook vanuit het Duitse hoofdkwartier van
de agrogigant Bayer met argusogen wordt gevolgd. Bayer wil immers voor 66 miljard euro Monsanto overnemen - ook wel bekend als a merger from hell - wat thans wordt onderzocht door
de Europese Commissie.
Ikzelf en drie groene collega-parlementsleden kregen de documenten omdat we begin juli een
brief stuurden naar de Amerikaanse rechter die in Californië deze enorme rechtszaak moet beoordelen. Elke week sluiten honderden nieuwe Amerikaanse individuen
zich bij deze zaak aan, die dan ook
enorme properties begint aan te nemen en ook vanuit het Duitse
hoofdkwartier van de agrogigant
Bayer met argusogen wordt gevolgd. Bayer wil immers voor 66
miljard euro Monsanto overnemen - ook wel bekend als "a merger from hell" - hetgeen nu
wordt onderzocht door de Europese Commissie.
Maar waarom begon die Amerikaanse rechtszaak? Omdat IARC, het Internationaal kankeronderzoeksinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie, in 2015 een onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling maakte van glyfosaat. De essentie van dat oordeel: "glyfosaat is kankerverwekkend voor dieren en waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen". En dan denkt u wellicht: "de alarmbellen gingen af in Monsanto's hoofdkwartier!?" Nee, die alarmbellen waren het
jaar ervoor al afgegaan. Uit de interne documenten en e-mails waar we toegang toe hebben
blijkt dat Monsanto toen al wist dat IARC zich over hun geliefde herbicide ging buigen en wist
dat dit slecht voor de business zou zijn. Met andere woorden, Monsanto wist dat het onafhankelijke onderzoeksinstituut met wereldfaam niet te beïnvloeden zou zijn en dat de bestaande,
niet-gemanipuleerde wetenschappelijke literatuur zou laten zien dat er onmiskenbaar gezondheidsrisico's verbonden zijn aan glyfosaat.
De Monsanto Papers laten een flard zien van een decennialange traditie waarbij Monsanto de
glyfosaat-wetenschap ronduit manipuleert. Hoe? Wetenschappelijke artikelen ghostwriten, dus
zelf schrijven en er dan "onafhankelijke wetenschappers die invloed konden uitoefenen bij
regulerende instanties" er hun naam aan laten verbinden, peer-reviewers wiens universiteit
eerder een forse zak geld kregen van Monsanto onder druk zetten om kritisch onderzoek als
peer-reviewers neer te sabelen. Onafhankelijke wetenschappers werden geïntimideerd, hun reputatie besmeurd via allerlei zogenaamde onafhankelijke wetenschapsorganisaties, het hebben
van bevoorrechte relaties met ambtenaren van de US Environmental Protection Agency (EPA)
dat de Amerikaanse overeind moest adviseren over de veiligheid van glyfosaat en het via de
EPA tegenhouden van onderzoek door andere overheidsinstellingen; enfin, de lijst met voorbeelden van dit soort maffiapraktijken is lang.
Het strafste is echter dat Monsanto, nog voor de wetenschappers van IARC ook maar één keer
hadden vergaderd over hun onderzoek naar glyfosaat, al een heel campagneplan had opgezet
om IARC aan te vallen. Zo werd de methodologie in vraag gesteld, werden Amerikaanse congresleden ingeschakeld om de Amerikaanse financiering van IARC terug te trekken en werden
wetenschappers persoonlijk aangevallen.
Wat mij enorme zorgen baart is dat het hoofd van de Europese voedselveiligheidsagentschap
EFSA ook meedeed aan het IARC bashen en de organisatie vorig jaar beschuldigde aan Facebook-science te doen. Toen kwam namelijk EFSA met zijn oordeel: glyfosaat is veilig. Maar wat
blijkt nu? Een deel van het EFSA rapport - de bespreking van de bestaande literatuur - is copypastevan wat de Glyphosate Task Force (Monsanto en andere chemische bedrijven) hadden
aangeleverd. Bovendien zegt EFSA enerzijds dat het IARC zich op minder studies baseerde,
maar weigert het anderzijds die extra studies vrij te geven voor wetenschappelijke tegen-expertise. Waarom? Omdat die commercieel eigendom zijn van Monsanto & co.
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Hoe gaan we verder?
Ik stapte daarom dit voorjaar naar het Europees Hof van Justitie om EFSA te dwingen alle data
vrij te geven. Intussen heeft Monsanto zich bij deze zaak gevoegd. Ik begrijp dat EFSA tussen
twee vuren zat, maar het blijft onbegrijpelijk dat EFSA als Europese instelling die het algemeen belang voorop moet stellen zich liever door ons voor de rechter liet slepen dan door Monsanto.
We zien nu nog maar het begin van de waarheid in deze zaak. En er zijn nog duizenden documenten die nog confidential zijn, omdat de advocaten ze nog niet via het Amerikaanse rechtsproces vrij gekregen hebben. Een van de advocaten vertelde ons dat uit de interne documenten
blijkt dat Monsanto al van begin jaren '80 wist dat glyfosaat mogelijk zou leiden tot beschadiging van het DNA, een eerste stap naar kanker.
Diezelfde advocaten smeken de Europese overheden die voor het eind van het jaar moeten beslissen, om de vergunning voor glyfosaat niet te verlengen met nog eens tien jaar zoals de Europese Commissie voorstelt. De lidstaten moeten daar over stemmen en tot op de dag van vandaag is volstrekt onduidelijk welke positie België inneemt.
Op basis van wat ik nu weet zou het een misdaad zijn mocht België voor een nieuwe vergunning
stemmen. Het minste wat je mag verwachten van overheden en regulatoren is dat ze serieus
naar bewijsmateriaal over wetenschapsfraude kijken en de volksgezondheid zwaarder laten
wegen dan de miljarden business van een dubieus bedrijf.

Wandelende studiegroep N-H woensdag 11 oktober
2017
Yeeeaaaahhhh het was weer zover, al wandelend samen ontdekken wat er aan eetbaars om ons heen groeit.
En dat het liefst een beetje dicht bij huis.
Dit keer waren we in het
Geestmerambacht, een recreatiegebied ten noorden
van Alkmaar dat zich kenmerkt door een meer, met
daaromheen graslanden en
bosschages.
Het was niet helemaal het
weer dat ik besteld had
maar afijn, koud was het
niet en af en toe zelfs
droog.
We verzamelden in het
restaurant van camping
Molengroet vanwaar we,
na even bijpraten en kennismaken, startten.
Veel brandnetels en fluitenkruid kwamen we tegen maar ook nagelkruid,
ooievaarsbek en heermoes, de echte.
Later zagen we ook nog de reuze paardenstaart, een giftige variant maar
wel heel mooi om te zien.
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En bessen, veel bessen; vooral de meidoorn heeft goed zijn best gedaan.
Hier en daar ook wat sleedoorn en hazelnoten.
De giftige kardinaalsmuts stond prachtig in bloei met
zijn fel roze bloemetjes een lust voor het oog.
Pluk, mijn hondje hield ons weer gezelschap op haar
eigen voorbeeldige wijze.
Rond kwart over 2 waren we weer terug bij Molengroet waar we nog hebben genoten van een lekkere
pompoensoep waarna we allemaal weer een kant
opgingen.
Al met al weer een geslaagde dag. Volgende keer 15
november gaan we naar Groet dit wordt tevens de
laatste wandeling van dit jaar.
Zin om mee te wandelen, kennis te delen met gelijkgestemden?
Stuur een e-mail naar marja@project7-blad.nl en meld je aan.
Marja Frederiks

Plant van de maand:
De Braam
(Rubus fructicosus)
Het is weer herfst, de tijd om allerlei
vruchten te oogsten.
Deze keer vertel ik iets over de Braam
of Rubus fructicosus.
De verklaring van zijn naam: Rubus
betekent doornstruik. Ruber = rood.
Fructicosus betekent: heester gelijkend.
Hij behoort, net als de dauwbraam,
de framboos en de Japanse wijnbes,
tot de rozenfamilie.
Er zijn wel 100 braamsoorten en daar
zijn dan weer ondersoorten van.

Groeiwijze:
Braamstruiken vind je in duinen, op
open plekken in het bos en aan de bosrand, langs wegen en spoorlijnen.
Hij kan tot 2 meter hoog worden en heeft doornen aan zowel de stengel als het blad.
De bladeren zijn grof getand. De bloemen zijn 5-bladig en wit/roze van kleur.
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De bloei is van eind mei tot september. De bestuiving
vindt plaats door insecten, met name door bijen en
hommels.
Daar waar een tak de grond raakt maakt hij wortels
en vormt weer een nieuwe plant.
De blauw tot zwarte vruchten zijn vanaf augustus rijp.
Je ziet alle stadia van bloei aan één struik dus zowel
bloemen als rijpe en onrijpe vruchten.
De bosbraam overwoekert alles en is onuitroeibaar.
De duinbraam heeft dit nog sterker. Veel dieren vinden bescherming onder een braamstruik.
In Duitsland heet de braam heel toepasselijk Kratzbeerstrauch.
Alle planten in het geslacht Rubus zijn voedselplant
voor nachtvlinders en zijn waardplant voor een aantal bladmineerders. Bladmineerder is de naam voor
die soorten insecten waarvan de larven gangen graven in de bladeren, waaronder vliegen, kevers en
vlinders.
De gangen kunnen wit of gelig tot bruin van kleur zijn.

Historie :
Volgens een legende mag je bramen niet na 29 september plukken. De duivel zou ze dan geclaimd hebben door er over te plassen en een merkteken op de
bladeren achter te laten. Mogelijk vindt deze overlevering zijn oorsprong in de grotere kans op infectie
met een grauwe schimmel in de tweede helft van
september.
Aangetaste vruchten hebben geen prettige smaak en
kunnen giftige stoffen bevatten.
Er is een oud gebruik : kruip onder
een braamboog
door om daar je zorgen achter te laten (die blijven hangen
aan de doornen).
Een bloementoorts zou helpen tegen afgunst en wroeging.
Theophrastus, een Grieks geneesheer die 300 v. Chr. leefde,
beschreef de braam reeds als geneeskrachtig kruid.

Geneeskrachtige werking en gebruik:
In het blad zitten veel looistoffen. Dit verklaart de bloedstelpende eigenschappen en stoppende werking bij diarree. Volgens de signatuurleer duidt
het rode sap op gunstige effecten op het bloed. De organische zuren, zoals appelzuur hebben
een bloedzuiverende werking.
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De enorme groeikracht en onuitroeibaarheid van braam verklaart zijn weerstand verhogende
eigenschappen. Ook stimuleert hij onze levenskracht. Bij griep en verkoudheid, keelontsteking
en koorts gebruik je thee gemaakt van gedroogd of vers blad.
Het liefst van jong blad of jonge scheuten. De vruchten, de bramen dus, bevatten de mineralen
ijzer, calcium, fosfor en veel vitamine C.

Culinair:
Braamblad geeft aan theemengsels een bijzondere smaak. Je kunt er een zwarte thee van
maken door bladeren op te rollen in een vochtige theedoek. Dit kneus je door er met iets
zwaars op te slaan en vervolgens laat je het 2- 3 dagen op een warme (verwarming) plek fermenteren.
De thee ruikt en smaakt dan lekker naar roos.
Van de bramen kun je natuurlijk jam of gelei maken.
Een dun laagje bramengelei over een boterham leverpastei of oude kaas is heerlijk!
Wel de bramen wassen en koken
om eventuele parasieten uit te
schakelen! Er wordt sterk aangeraden om bramen boven kniehoogte te plukken.
Hondenplas en vossenuitwerpselen kunnen voor ons schadelijke
dingen bevatten; denk aan de
vossenlintworm.
Omdat bramen en frambozen
veel gemeen hebben nog een
kleine toevoeging over de
Framboos of Rubus idaeus. Deze
is zeer rijk aan antioxidanten en
bevat nog meer looistoffen dan
braam. Naast de mineralen die
ook in braam zitten bevat framboos ook magnesium en kalium. In het blad zit fragarine. Dat is een stof met hormonale werking. Thee van de jonge uitlopers en blad wordt gebruikt bij vele vrouwenkwalen in elke leeftijdsfase. Ook voor, tijdens en na de bevalling.
In de prehistorie werden deze vruchten al gegeten. Voor de 2e wereldoorlog werden de vruchten op azijn gebruikt tegen koorts, mazelen en roodvonk.
Frambozensiroop wordt veel gebruikt om de smaak van bittere drankjes te verbeteren. Net
als braamblad kun je framboosblad prima gebruiken om thee te zetten.
Ik hoop dat jullie genieten van de herfst met al zijn rijkdom aan smaken, kleuren en geuren!

Tekst : Gien van den Heuvel
Foto’s : Anneke Bleeker ©
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Er is een tijd van komen en een tijd van gaan…
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is aangekomen!
Na zes en een half jaar viermaal per jaar een middag in het Kasteel van Schoten georganiseerd te hebben met een aantal personen hebben wij besloten daar op 9 december een punt achter te zetten.
Maar we gaan natuurlijk niet zomaar weg; dat doen we met niemand minder dan John Breukels.
John zal de gehele middag vullen,
wellicht samen met enkele bijdragen van onze zijde want we
hebben altijd wel wat te vertellen.
Dus…
Wie al jaren het plan heeft een
middag mee te willen maken zal
nu voort moeten maken 😉
Wij kijken met heel veel plezier
terug en hebben vele mooie herinneringen.
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We maken er nog eenmaal een mooie middag van zoals we daar alle afgelopen jaren ook altijd
naar hebben gestreefd. En ook op 9 december komen we met plezier maar zeggen aan het
eind van de middag dan wel… tot ziens!
Wellicht elders bij andere locaties of activiteiten vallend onder Project7-blad, of wie weet bedenken we nog wel weer een andere invulling, alles is nog open, alleen aan de vier vaste middagen komt dit jaar een eind.
Graag vermeld ik dat er in Halle-Zoersel een studiegroep draait, zesmaal een zaterdagmiddag
per jaar en de volgende keer, op 4 november aanstaande staat fermenteren op de agenda.
Dit wordt in praktijk gebracht door zuurkool te maken. Interesse?
http://www.project7-blad.nl/page31.html
Opgeven bij Jouke Krabbenborg: jouke83@hotmail.com
En wellicht tot 9 december in het mooie kasteel.
Anneke
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GVL Locatie Sneek – Lezing Inez van den Broek
Voor de locatie Sneek hebben we weer een super interessante lezing gepland voor zondag 29
oktober a.s.
Inez van den Broek zal vertellen over aardstralen-leylijnen.
Meld je wel even aan als je komt, dat kan in de reactie
onder dit bericht of per mail naar b.e.smit@wxs.nl
In deze lezing krijg je van alles te horen en te zien over
de werking van aardstralen en hun invloed op mens,
dier, overige natuur en cultuur.
Wist u dat steden als Rome gebouwd zijn volgens een
plan dat alles te maken heeft met aardstralen?
Dat Romaanse kerken en andere heiligdommen op bepaalde kruisingen van aardstraalnetwerken liggen?
Dat hunebedden, grafheuvels, piramides én de plaats
waar de gebalsemde lichamen van de overleden leden
van de Nederlandse koninklijke familie bijgezet worden, alles te maken hebben met de werking van de
aardstralen van het Groot Diagonaal Net?
En dat ook de plaats van de bunker in Bruly-de-Peche
(België) is bepaald door de werking van dit type aardstralen?
Er worden veel indrukwekkende beelden over vertoond
tijdens de lezing, via een PowerPointpresentatie.
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Studiegroepen…
Leuke activiteiten, wandelingen, zuurkool maken en meer, kortom…
Kijk waar je zin in hebt in eigen omgeving, of, als er niets is… vraag naar de mogelijkheden om dit te creëren…
Hieronder de links naar alle provincies waar je kunt lezen waar, welke groep wat presenteert.
Nu kan het nog steeds voorkomen dat je net klikt op een provincie waar nog geen groep is.
Dat is niet leuk, maar het leuke nieuws is dat dit wel mogelijk is.
Hoe?
Wie nieuwsgierig is kan de uitleg opvragen en voor je het weet help jij mee in je eigen omgeving om minimaal zesmaal per jaar een middag op de agenda te plaatsen waar je
• het met elkaar gezellig hebt,
• waar je samen kennis deelt omtrent puur natuur, oude informatie gegoten in moderne mogelijkheden,
• je samen kunt wandelen langs eetbare gewassen,
• zuurkool maken, inmaken,
• spreken over kruidengeneeskunde,
• Oftewel: er zijn legio onderwerpen die geschikt zijn. Je ontmoet je andere gelijkgestemden… te veel om te benoemen, je moet het ervaren.
Het is niet voor niets dat de groep in Exmorra aan het vijfde jaar begint; zo ook de groep in
Arcen die voortkwam uit de groep van Nederweert.
Deze twee groepen draaiden al voor we de gelegenheid gingen bieden om meer groepen
landelijk mogelijk te maken.
Klik een link aan waar jij belangstelling hebt, mail eventueel voor nadere uitleg, voel je welkom om een groep te bezoeken of om zelf of anderen te inspireren er een te starten.
In dat laatste geval: anneke@project7-blad.nl

Provincie

Webpagina

Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland en Noordoost Polder
Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

http://www.project7-blad.nl/page19.html
http://www.project7-blad.nl/page20.html
http://www.project7-blad.nl/page21.html
http://www.project7-blad.nl/page22.html
http://www.project7-blad.nl/page23.html
http://www.project7-blad.nl/page24.html
http://www.project7-blad.nl/page25.html
http://www.project7-blad.nl/page27.html
http://www.project7-blad.nl/page26.html
http://www.project7-blad.nl/page28.html
http://www.project7-blad.nl/page29.html
http://www.project7-blad.nl/page30.html

België
Halle-Zoersel

http://www.project7-blad.nl/page31.html
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Sprekersbijdrage – Yves Verbeeck
Bewegen VANUIT Ontspanning
Een oefenschema voor lichaam en geest waardoor je moeiteloos je energie
ontdekt.
‘Yves Verbeeck’
Bewegen VANUIT Ontspanning is een oefensysteem gebaseerd op
recente wetenschappelijke inzichten en soms eeuwenoude wijsheden.
Het doel is je vitaliteit en energie terug te vinden, verdiepen in de
ervaring en van daaruit leven. De weg is ontspanning en bewegen
vanuit ontspanning.
Het systeem bestaat uit 5 stappen. In elke stap zitten zichzelf versterkende cirkels.
Door richtlijnen te volgen die over het algemeen anders zijn dan
je gewend bent, ontdek je in stap 1 dat je niets kan doen om te
ontspannen en vind je rust/kalmte. In stap 2 beweeg je ontspannen.
De volgende cruciale stap is verdiepen in ontspanning/rust.
Het is een wetenschappelijk feit dat ontspanning absoluut niet
leeg is. Integendeel. Ontspanning zit boordevol subtiele vitaliteit,
de bouwstenen van het leven.
De richtlijnen in stap 4 en 5 zijn gebaseerd op een traditionele bewegingsvorm, chi kung en tai chi.
Deze interne richtlijnen kan je enkel volgen in ontspanning. Je
ontdekt dat je kan zitten/staan en bewegen vanuit deze vitaliteit.
De kracht van Bewegen VANUIT Ontspanning is zijn duidelijke structuur en opbouw.
Je krijgt duidelijke wegwijzers om naar binnen te keren en als een andere persoon terug naar
buiten te komen.
Je leeft jouw leven in deze maatschappij.
Curriculum
Yves Verbeeck, is licentiaat kinesitherapie, afgestuurd aan de Katholieke Universiteit Leuven in
1989.
Ik volgde opleidingen aan diverse opleidingsinstituten:
• Respiratoire revalidatie (KUL, 1989)
• Master in relaxatie en stress management (RSK, 1993)
• Oosterse manuele therapie en basiskennis oosterse geneeswijzen (OTCG, 1995)
• Regeneratie therapie (ITRS, 1996)
• Golden Flower tai chi instructeur (GFTC School, 1997)
Naast deze opleidingen volgde ik sinds 1997 talloze workshops en privé lessen. Ik oefende letterlijk duizenden uren met richtlijnen van Meesters.
Ik ben auteur van 2 boeken:
• Kracht in ontspanning (Yinbooks, 2010)
• Leef Ontspannen Vol Energie (Eigen beheer, 2013)
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