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December… altijd weer een bijzondere maand…
December, ja we zijn alweer aangeland aan het
eind van een jaar, we blikken terug, maken
goede voornemens en de kortste dag van het
jaar is in zicht.
Ook wij blikken terug en persoonlijk denk ik
dan aan heel veel fijne middagen met de
studiegroepen die we mochten beleven.
Bij een aantal groepen ben ik standaard aanwezig,
anderen heb ik de eerste keer bezocht, een enkele
groep is niet van de grond gekomen omdat de
gastvrouw iets anders op haar pad kreeg. Meestal zijn
het gastvrouwen in plaats van gastheren wat van ons
uit geen must is maar zo gaat dat in de praktijk nu
eenmaal.
We spreken binnen de studiegroepen over één
gastheer, Jochem Hagoort, hij begeleidt de
‘Wandelende studiegroep’ in Zuid-Holland.
Deze ‘Wandelende groepen’ staan in het teken van
‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Van deze variant draait een aantal groepen, zij
starten in het voorjaar weer.
De andere groepen draaien gewoon door. Zo ben ik
recent naar Kimswerd bij Harlingen geweest waar we
leerden hoe je volgens een oude techniek een
vogelhuisje maakt van riet.
Weer wat geleerd, dat was leuk om te doen.
Naast een leuk resultaat was het ook gezellig en waardevol.
Zesmaal per jaar een middag per groep, sommigen draaien wat vaker maar de meesten
zesmaal.
Er mogen meer van deze groepen komen want in de praktijk blijkt hier wel behoefte aan te
zijn.
Gelijkgestemden spreken, samen kennis
delen,
praktijkgerichte
onderwerpen
uitvoeren of gewoon heerlijk luisteren naar
één van de deelnemers die een bepaald
onderwerp heeft uitgediept, altijd passend
bij puur natuur.
Studiegroep Alkmaar kan spreken van een
bijzondere middag in december.
De soep die ik in Alkmaar had beloofd om als
afsluiting op te dienen bedacht ik toch maar
samen te bereiden.
De dag voor deze middag waren we in
Schoten, waarover ook te lezen valt in deze
nieuwsbrief. De laatste middag zoals we tot
heden presenteerden, lees maar want het
was toch wel een bijzondere afsluiting.
Het was al met al een beetje druk dus
daarom maar even improviseren bij de groep in Alkmaar.
De soep, een pastinaaksoep, wilde ik met de staafmixer pureren dus daar werk je dan ook
naar, dan hoeft alles niet heel fijn gesneden worden.
Maar ja… als je alleen de bovenkant van de staafmixer meeneemt schiet dat niet op.
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Hilarisch was dat één van de dames servetten had opgedoken met paaseieren, dus al met al
was het een bijzondere laatste middag van het jaar bij studiegroep Alkmaar.
En toch was het een waardevolle, gezellige middag waar we met plezier op terugkijken en in
januari gaan we gewoon weer verder, dan weer op de eerste zondagmiddag van de maand zoals
we daar gewend zijn.
We hielden rekening met Sinterklaas dus weken we van ons vaste schema af.
Studiegroep Winsum, Exmorra, o ik kan ze allemaal wel opnoemen als ik ga terugdenken.
Dames en heren deelnemers, met heel veel plezier gaan we in 2018 samen weer verder.

Durf eens buiten je box te denken…
Ja, durf eens buiten je box te denken.
Project7-blad ondersteunt lezingen die hiertoe aanzetten.
We mogen terugkijken op een paar fantastische middagen en avonden in de afgelopen maand.
Samen met voormalig locatiehouders van Hurwenen, Niels
en Anja Sneyders, konden we binnen een maand velen
inspireren dat te doen, maar dan ook letterlijk en zij
namen het heft in eigen hand want als je wacht op de
overheid, lees roverheid, dan kun je wachten tot Sint
Juttemis voor zij met bijvoorbeeld een basisinkomen voor
de gehele bevolking komen.
Dat zal niet of zeker niet snel gebeuren.
Want dan kom je aan hun eigen heilige koninkrijkjes.
Bovendien wenst men geen bevolking die zelfstandig alles
zelf kan regelen; nee we moeten aan de touwtjes blijven
lopen, springen, liefst rennen en vooral niet te veel voor
onszelf nadenken.
Daar gaan we, voor wie interesse heeft, verandering in
brengen.
Ja ik had het niet durven dromen dat ik toch weer enigszins
zij het ‘recalcitrant’ maar zeer legaal 😉 graag help een
mooie kans te delen voor wie maar luisteren wil en daar
vervolgens mee aan de slag kan gaan.
Wat dat betreft kijken
we terug op twee heel
bijzondere maanden.
Denk buiten je box,
ook daar meer over in
deze nieuwsbrief want vanaf nu zullen we datums blijven
delen waar je heen kunt om te luisteren en wie daarna de
mouwen op wil stropen en zichzelf blij wil gaan maken is
welkom dat uit te gaan voeren en samen gaan we als een
groot team daarmee verder.
Nooit bedacht weer met oud-locatiehouders iets te gaan
ondernemen, maar de wonderen zijn de wereld nog niet
uit en er zijn zelfs meer oud-locatiehouders in beeld
gekomen naast vele bezoekers van studiegroepen en
anderen, via bekenden, op deze mogelijkheid gewezen.
Voel je welkom om minstens te luisteren.
Kijk in deze nieuwsbrief.

Een triest bericht aan het einde van het jaar…
Vorige week bereikte ons het bericht dat Bert van
Grondelle is overleden.
Bert kennen we als een gepassioneerd spreker over de
Germaanse Geneeskunde.
Zelf kijk ik terug op een mooie bijdrage van Bert in het
Kasteel van Schoten en op locatie Ried bij Franeker.
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Bert was ook gezellig in de mail als we contact hadden en we weten dat veel locatiehouders in
het verleden bij de gezondverstandavonden.nl en later via project7-blad.nl enthousiast waren
na een avond of middag met Bert.
Een gepassioneerde spreker is heengegaan.
Maria wensen we vanaf deze plaats heel veel kracht en sterkte dit verlies te dragen, zo ook de
moeder van Bert, zijn kinderen en kleinkinderen.
Ondanks dit trieste bericht wil ik toch afsluiten met de wens dat iedereen de komende weken
kan doorbrengen zoals hij of zij dat wenst; fijne dagen, alle goeds voor 2018 en met Project7blad hebben we achter de schermen alweer het nodige besproken wat wij als doel stellen.
Meer studiegroepen; meer lezingenlocaties mogen ook ontstaan en we gaan via de mogelijkheid
die we aanreiken om buiten je box te denken heel veel personen in het komende jaar blij
maken want we zijn op de wereld om te genieten van dat wat om ons heen groeit, wat
waardevol is en waar we graag met passie aan werken, maar we zijn er niet om driekwart van
het jaar slaaf te zijn van een systeem waar we ons steeds meer over verbazen!
Toch?

Samen maken we het verschil!
Durf buiten je box te denken!
Anneke Bleeker
Gaasterland 23 december 2017

‘Baas in eigen Bank, voor welvaart en welzijn’
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 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.
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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!
Reacties op de lezing:
"Nog veel dank voor de inspiratie die er
tijdens de lezing vanaf spatte."
“Ik merkte dat veel deelnemers megaenthousiast zijn. Wat een bevlogen man is
deze spreker.”
“Ik heb zitten lachen en huilen. Wat een
aangrijpende lezing en fantastische
oplossingen. Ik doe mee.”
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.
Meer info vindt 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.unitedpeoplefoundation.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

Column Arie de Groot
Omdenken…!??
Hoi lieve mensen,
Ergens dit voorjaar besefte ik dat ik niet meer meedoe met de maatschappij, maar in de luwte
ben gaan staan en de wereld voorbij laat razen.
Al een poos ben ik aan het vasten, ik lees geen krant en kijk geen tv meer want zoveel ellende
kon ik niet meer aan.
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Maar deze week kwamen er toch twee uitnodigingen over mijn beschermende muur heen.
Workshops met als titel omdenken.. Huh?! Omdenken??
Ik ben van het type: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Niks zelf denken maar
luisteren naar de baas.
Omdat ik mij verbonden voel met de natuur heb ik geprobeerd om een analogie te zoeken in de
dierenwereld.
Maar die kon ik niet bedenken, dieren zijn veel wijzer dan mensen zijn.
Mensen die een goed verstand hebben gaan studeren.
De anderen gaan naar een ambachtsschool.
Dus degene die zich een vakman noemt kan niet denken?
Maar op kantoor zijn ze zo druk met de telefoon en een mailbox vol urgente belangrijke zaken
dat ze geen tijd hebben om na te denken.
Omdat we zelf niet meer kunnen nadenken, over een oorzaak of wat het gevolg moet zijn,
maakt iemand protocollen.
Die protocollen worden steeds “verbeterd” en steeds dwingender. Je mag niet eens meer zelf
nadenken en daarnaar handelen.
We worden efficiënter en dat levert geld op en daar willen we meer van hebben en vinden
daarom steeds machines en apps uit zodat we nog meer werk kunnen verzetten in één uur.
Hierdoor hebben we echter nog minder de gelegenheid om te overdenken.
Door die uitvindingen gaat het werk steeds vlugger en iedereen ervaart wel dat de tijd voorbij
vliegt.
En dat we meer geld verdienen is uiteraard maar even zo.
Want de ander die de werkopdracht geeft ziet het als positief om zo min mogelijk geld uit te
geven.
We willen meer werkopdrachten zodat we meer kunnen verdienen. Maar dat werk moet
goedkoper gedaan worden.
Dus zoeken we weer iets om het al bestaande efficiënter te laten verlopen.
Daarvoor gaan we investeren met geleend geld in de hoop later meer geld te hebben dan nu.
Terwijl we juist minder geld hebben omdat de schulden steeds meegroeien met de omzet.
Sommigen hebben geluk dat ze een opvolger vinden die deze openstaande rekening over wil
nemen.
We jagen elkaar voortdurend op alsof we met z’n allen gek geworden zijn.
Maar dat kunnen we voorlopig met protocollen nog verbergen.
Jawel de wereld is op zijn retour…. En dat is maar goed ook want vroeger was alles beter. 😉
Onzin natuurlijk, we gaan vooruit en leven nu al in een geweldige prachtige nieuwe tijd die je
overal kan waarnemen daarvoor hoef je enkel stil te gaan staan en die technische wereld
buiten te sluiten .
Dit waarnemen is werkelijk urgenter en belangrijker dan je mailbox . Je zal dan ook zien de er
van onderaf gestaag gewerkt word aan een liefdevolle fundering voor een nieuwe samenleving
waarin er echt ruimte is voor andere ideeën en inzichten (omdenken) en niet meer voor
autoritaire verhoudingen.
De pers verzwijgt het nog en degene die het anders willen doen zwijgen ook nog. En de mensen
die hun leven al anders ingericht hebben hoor je natuurlijk ook niet. Maar het is niet meer te
stoppen er komt een andere economie waarin we anders met elkaar en met de natuur om
gaan.

Jawel, 2018 word een goed jaar!
Liefs,
Arie
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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. In de vorige
nieuwsbrieven verschenen al deel 1 en 2. Nu het 3e en laatste deel.
De consequenties van het A-veld op het hedendaagse begrip ziekte:
In het vorige artikel is het begrip A-veld nader uitgewerkt.
Een definitie van ziekte zou kunnen luiden: ‘Ziekte is een verstoring
van de harmonische frequentie van LIEFDE.’
Een ziekte kan dus genezen door het begrip liefde te helen.
Zou het mogelijk zijn dat de UNIVERSELE liefde elke ziekte geneest?
Men zou dit kunnen verdelen in 2 richtingen zoals in de acupunctuur: inwendige en uitwendige
ziekteveroorzakende factoren.
De uitwendige ziektefactoren zou men kunnen voorstellen als het niet liefdevol bejegenen van
het gemeenschappelijke A-veld zoals materialisme, egoïsme, welvaart, vervuiling van het
milieu, vervuild voedsel uit winstbejag etc.
De inwendige ziektefactoren zijn in wezen het zelfde maar komen dan van binnen uit.
De belangrijkste oorzaken zijn dan: egoïsme en materialisme.
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Men kan proberen de inwendige ziekteoorzaken zo goed mogelijk te harmoniseren en te
neutraliseren, zodat er zo weinig mogelijk resonantie optreedt met de uitwendige
ziekteoorzaken zoals ons vervuild milieu.
Echter, door aanleg (resonantie met de frequenties van voorouders) etc. is er soms niet aan te
ontkomen dat mensen ziek worden, ondanks een goede leefstijl, ten gevolge van bijvoorbeeld
het vervuilde milieu.
Wel valt het op dat diersoorten en dus ook de mens zich op een bijzonder snelle manier aan
kunnen passen aan de wisselende omstandigheden. Echter er vallen slachtoffers.
Op deze manier is het te verklaren dat tegenwoordig in Nederland 1 op de 9 vrouwen lijdt aan
borstkanker, waarschijnlijk het meest ten gevolge van uitwendige ziekteoorzaken.
Borstkanker is een welvaartsziekte.
Komen er dan nog inwendige ziekte oorzaken bij zoals ontevredenheid, egoïsme, beschadiging
van het 2e chakra etc. dan is men extra gevoelig voor deze ziekte (het percentage vrouwen met
borstkanker is significant hoger indien de vrouw gescheiden is).
Hoe werkt dit in de praktijk?
Universele liefde is de ultimatieve harmonische frequentie. Indien men in staat is om de
harmonische frequentie te herstellen dan herstelt men vanzelf de harmonische liefde.
Dit kan men kunstmatig doen met acupunctuur, homeopathie etc.
Tegenwoordig komt daar dan bij de radionica.
Voor de uitwendige ziekteoorzaken is dit gemakkelijk te doen. Voor de inwendige oorzaken ligt
het wat moeilijker.
In wezen zal ieder moeten beseffen waarom hij ziek is, anders zal elke therapie geen stand
houden. Men moet actief werken aan verbetering van de uitwendige en inwendige
ziekteoorzaken.
Nu is het wel zo, dat indien men door acupunctuur etc. in een meer evenwichtige harmonische
frequentie verkeert men automatisch meer openstaat voor de universele liefde. Men moet daar
dan wel verder zelf aan doorwerken.
Men moet wel bedenken, dat de universele liefde voor iedereen anders en verschillend is.
Volgens de kwantumfysica is niets zeker, alleen maar waarschijnlijk.
Ieder zal dus voor zich moeten uitzoeken hoe de harmonische en universele liefde er voor hem
uitziet. De arts kan de patiënt hierbij helpen, verder reikt zijn kracht niet. Het uiteindelijke
doel van ieder mens is om dit geheim voor zichzelf te ontdekken. Deze ontdekking wordt dan
weer opgeslagen in het A-veld ten gunste van volgende generaties of universa. In de Oosterse
geneeskunde noemt men dit het Karma.
Een belangrijke weg kan zijn meditatie, zoals er daarvan vele vormen zijn in de oosterse
geneeskunde. Men heeft in China kunnen aantonen dat patiënten met diabetes beduidend
minder insuline hoeven te spuiten indien ze elke dag bepaalde Qi Quong oefeningen doen.
Wat het doel is van het leven op aarde, van het geboren worden en het sterven, van het
ontstaan en het sterven van een universum is vooralsnog een groot vraagteken. Het
uiteindelijke doel zal mogelijk liggen in een groot harmonisch A-veld bestaande uit louter
harmonische liefde. Het klinkt hele mooi, maar wat is het nut ervan?
Een praktische uitwerking van deze theorie vinden we tegenwoordig in de weer ontdekte
therapie van de radionica.
Wat is radionica?
Simpelweg zou men kunnen zeggen: radionica is het herstellen van de harmonische frequentie
van het A-veld van de bijbehorende materie. Dit kan zich uitstrekken van levenloze materie tot
planten en dieren.
Dit herstellen gaat door middel van het zenden of het geven van de juiste harmonische
frequenties.
In eerste instantie is het zaak om het verzwakte A-veld van een ziek object of persoon te
meten, te analyseren en daarna te herstellen met de juiste harmonische frequenties.
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Het A-veld van iets is altijd gebonden aan materie. Indien men een stukje materie heeft en
men het juiste gereedschap heeft om het A-veld van dat stukje materie te meten, kan men
altijd het A-veld meten van dat object of persoon.
Een foto van dat object of persoon is ook voldoende: immers aan de foto is het A-veld
gekoppeld. Ook de persoonsgegevens als naam, geboortedatum etc. zijn zo uniek, dat ze een
perfecte omschrijving geven van het A-veld van die persoon of dat ding.
Het eenvoudigste meetinstrument is opgeslagen in elk levend wezen. Er zijn mensen die de
gave daarvoor hebben bewaard en ontwikkeld. Zij kunnen aan de hand van een stukje haar,
een foto etc. analyseren wat de desbetreffende persoon mankeert.
Tegenwoordig wordt deze taak overgenomen door computers, die beschikken over de juiste
ontvangers en zenders.
Twee bekende systemen zijn: de Mars Copen en de Quantec.
De Quantec beschikt over een witte ruisdiode, waarmee op afstand het object geanalyseerd
kan worden. Plaats en tijd spelen daarbij geen rol. Immers het A-veld kent geen materie of
tijd.
Vervolgens wordt de frequentie van het A-veld vergeleken met ziekmakende frequenties die
opgeslagen liggen in talloze databanken.
De niet harmonische frequenties kunnen dan hersteld worden met de juiste frequentie die aan
het object kunnen worden toegezonden of gegeven in de vorm van een homeopathische
frequentie.
Een nadere uitwerking verdient de manier hoe de databanken zijn opgeslagen en gevormd op
de harde schijf.
De informatie ligt opgeslagen door middel van tekst. Een tekst die men zelf kan typen of
samenstellen. Hierbij gaat het niet om de getypte tekst maar om het A-veld dat verbonden is
aan de tekst. Men kan zoveel tikfouten maken als men wil, het gaat om de gedachte, het Aveld van de tekst. Hoe meer woorden en begrippen algemeen zijn, hoe sterker hun A-veld zal
zijn, immers de resonantie ervan is door vele mensen versterkt.
Om dit beter te begrijpen moeten we teruggaan naar de essentie van het A-veld.
Een noodzakelijke zijstap is de verklaring hoe hersenen zouden kunnen werken.
Men heeft nog nooit in de geneeskunde kunnen verklaren hoe gedachten in de menselijke
hersenen zijn opgeslagen. Laat staan dat men weet hoe hersenen werken.
Indien men aanneemt dat het A-veld bestaat, dat gedachten geen materie bevatten, dan zou
het kunnen zijn, dat het ‘denken’ en ‘gedachten’ onderdeel zijn van het A-veld.
Ze zijn dus niet opgeslagen in de vorm van materie. Ze liggen dus niet in hersenen verankerd.
De hersenen zouden dan niets anders zijn, dan ontvangers en zenders om in te loggen op dit Aveld. Gedachten zijn niets anders dan bepaalde frequenties die behoren bij de frequenties van
een persoon. Daardoor kun je gemakkelijk je eigen gedachten herinneren, immers ze
‘resoneren’ het meest met de persoon zelf.
Maar in principe kan iedereen hierop inloggen, indien men maar de juiste ontvanger heeft. Het
A-veld is niet persoonlijk.
Voorbeelden hiervan zijn, dat iemand onder hypnose een totaal vreemde taal voor hem kan
spreken. Indien iemand weet in te loggen op dezelfde frequentie van een beroemde schilder,
kan hij in dezelfde stijl schilderen etc.
Gedachten zijn dus niet privé, maar voor iedereen toegankelijk, mits diegene beschikt over de
juiste ontvanger. Men verklaart zo ook dat uitvindingen tegelijkertijd door verschillende
personen onafhankelijk van elkaar zijn gedaan. Door met een probleem bezig te zijn, kunnen
anderen die met hetzelfde probleem bezig zijn, inloggen op elkaars gedachten.
Zo verklaart men ook, dat voor latere generaties het niet meer moeite kost om de steeds
grotere kennis van de mensheid te bevatten en zich eigen te maken. De kennis is immers
opgeslagen in het A-veld.
Op deze manier kan men verklaren, dat gedachten onderdeel zijn van het A-veld.
Tekst is altijd een gedachte. Zo heeft tekst dus een specifiek A-veld, een specifieke
frequentie.
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Indien de tekst heel specifiek is voor een bepaalde patiënt en door een therapeut speciaal voor
hem is samengesteld, dan is deze frequentie alleen toegankelijk voor deze therapeut en deze
patiënt of iemand moet toevallig op dezelfde golflengte zitten..
Radionica is dus niets anders dan het vergelijken van het A-veld van een persoon met het
overkoepelende A-veld van de gehele kosmos. Men vergelijkt het wel met tweelingfotonen.
De informatie in het A-veld van een persoon is een onderdeel van het grote A-veld. Verandert
het grote A-veld, dan verandert de persoon. Verandert de persoon, dan verandert het grote Aveld ook een beetje.
Praktische voorbeelden zijn: het gedrag van een grote school vissen of vogels. Hoe geven ze
elkaar een seintje? Ze gaan op hetzelfde moment allemaal de goede kant op. Of de groep splijt
zomaar uit elkaar om even later weer samen te voegen. Hoe weten vogels precies hoe ze
moeten trekken? Het magnetisch veld van de aarde verandert toch van plaats?
Een heel leuk voorbeeld is het volgende:
Een binnenschipper heeft als liefhebberij het fokken en het laten uitvliegen van duiven.
Hij ligt met zijn boot in de haven van Rotterdam. Daar geeft hij zijn duiven af en vaart naar
Basel. Daar aangekomen geeft hij een seintje: laat ze maar los. Een halve dag later strijken ze
neer op zijn schip. Zonder enige moeite hebben ze hun woonplaats, die verplaatst is, terug
gevonden (1).
De therapeut met zijn eigen A-veld heeft hierin een verbindende schakel. Immers: zijn
interpretatie en zijn ‘eigen’ teksten spelen hierin een grote rol.
De radionica is dus sterk afhankelijk van de persoon die de computer bedient.
Men heeft dan het merkwaardige fenomeen, dat waar in het heelal het object zich ook
bevindt, men het object kan analyseren en behandelen.
Tijd, plaats en afstand spelen geen rol. Men kan dus in het verleden en de toekomst kijken.
Immers het A-veld kent geen tijd.
Een voorbeeld hiervan is, dat iemand in zijn jeugd telkens dezelfde droom heeft, die plaats
vindt op een heel specifieke plaats. Op veel latere leeftijd komt de persoon dan exact op deze
plaats en herkent deze plaats ook onmiddellijk. Het verklaren van dromen nam in de oudheid
een zeer belangrijke plaats in.
Ook zijn er verhalen bekend van mensen, die belevenissen opnieuw beleven die vroeger plaats
hebben gevonden en details kunnen beschrijven, die zij onmogelijk hebben kunnen weten.
Men loopt bijvoorbeeld op een slagveld rond en weet dan dingen te vertellen over de
gruwelijkheden die daar hebben plaats gevonden.
Het slagveld heeft natuurlijk een heel sterk A-veld.
De radionica kan hier heel bewust gebruik van maken en proberen de oorzaak van een ziekte
op te sporen. De oorzaak kan zijn gelegen in het heden, de toekomst maar ook in het verleden.
Dit kunnen gebeurtenissen zijn, maar ook voorouders etc.
Een mogelijkheid voor herstel van het energetisch veld bieden affirmaties.
Na een grondige studie van het ziekteproces wordt er door de therapeut al of niet tezamen
met de patiënt een affirmatie opgezet. Deze affirmatie moet de patiënt duidelijkheid
verschaffen over de oorzaak van zijn ziek zijn.
Door zich te concentreren op de positieve oplossing van het probleem wordt het lichaam
gefocust op de goede weg van de genezing en vergeet als het ware de ziekmakende negatieve
oorzaak c.q. gedachte.
Een affirmatie kan men zich telkens voor ogen houden en men moet ook daadwerkelijk streven
naar de verwezenlijking van de affirmatie. De affirmatie mag geen loze kreet zijn.
Bij systemen zoals de Quantec en de Mars Copen beschikt de computer over vele databanken
met affirmaties.
De uitkomst van het onderzoek met de radionica kan men met de patiënt bespreken en men
kan hiermee uiteindelijk een zeer persoonlijke affirmatie voor de patiënt opstellen. Deze
affirmatie voegt men dan weer toe in de computer bij het verslag van de ziekte van de patiënt.
Een affirmatie is zeer persoonlijk en werkt het beste als er de voornaam van de patiënt, de
precieze omschrijving van oorzaak en gevolg en de eindconclusie in positieve zin in voorkomen.
Het is als het ware een maatpak.
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Affirmaties kunnen zeer heilzaam werken en hebben een zeer diepe werking op het A-veld van
een persoon, dier of ding.
Emoto heeft met zijn onderzoek met behulp van ijskristallen laten zien, hoe groot de invloed
van gedachten en van affirmaties zijn op de vorming van het kristalrooster van water (2).
Grote negatieve gedachten zoals verwoord in het woord “idioot” gaven een chaotisch
kristalrooster te zien. Idem hetzelfde effect indien het water verontreinigd was, bijvoorbeeld
het leidingwater van een grote stad.
Het meest harmonische kristalrooster verkreeg men wanneer het water werd blootgesteld aan
de woorden: Liefde en dankbaarheid.

1.
2.
3.
4.

Op zeer plastische wijze met behulp van foto’s heeft het onderzoek van Emoto aangetoond,
dat er een invloed van het A-veld op de materie is.
Met de theorie over het A-veld krijgt men de volgende verklaring voor het placebo model:
Homeopathie en acupunctuur hebben 4 verschillende aspecten in zich:
het puur fysieke aspect. Een pijn prikkel geven in een pijnlijk punt (ashi-punt) bij de
acupunctuur, het uitgangsmateriaal bij de homeopathie.
de betekenis die verankerd ligt in het A-veld omtrent de werking van elk acupunctuurpunt of
combinaties van punten. De kennis van het gepotentieëerde middel. Het begrip potentieren, de
juiste potentie en de juiste combinaties van middelen met hun potenties in de homeopathie.
het A-veld van de patiënt met zijn motivatie, juiste intentie en “geloof in de therapie” om te
genezen.
en last but not least: de intentie en de congruentie met de therapie van de therapeut. Het
persoonlijk A-veld van de therapeut. Charisma. Zonder kennis geen overdracht van informatie
op het A-veld.
Indien alleen punt 2, 3 en 4 gebruikt worden spreekt men van een placebo effect of een
wonder. Fysiek is er geen verklaring voor.
Het placebo effect is dus het fundament van het genezingsproces. Dit moet men niet proberen
te verkleinen, maar men moet het juist zo groot mogelijk maken!
De beste geneesheer heeft het grootste placebo effect. De consequentie van deze
uiteenzetting is, dat elke therapie niet objectief is, maar heel subjectief.
Het zal een groot verschil maken wat het effect is van bijvoorbeeld het steken van het
acupunctuurpunt Maag 36. De ene therapeut heeft er succes mee en de ander niet.
Er bestaan dus wel degelijk goede en slechte doktoren! In dit licht bezien is het dus niet
verbazingwekkend dat het placebo effect in dubbel blind proeven kan oplopen tot 50 en zelfs
70%. Een niet te verwaarlozen percentage. Weer een duidelijk bewijs, dat er meer bestaat dan
materie.
Voorbeelden van placebo-effecten zijn:
1. Extreem ‘verdunde’(gepotentieëerde) homeopathische middelen.
2. Acupunctuur volgens Nielsen. Hierbij worden er miniprikjes gegeven, die vergeleken kunnen
worden met het verdunnen in de homeopathie: de homeopathische acupunctuur.
3. Radionica: het beschrijven van een behandeltechniek in de acupunctuur met een juiste
omschrijving van de te steken punten met hun effecten. Deze behandeling invoeren in de
computer en hiermee de patiënt behandelen. De behandeling blijkt prima te werken alsof men
de punten ook werkelijk gestoken had.
Samengevat kan men zeggen:
Elke therapie die zich bezighoudt met het herstellen van frequentie, dus een niet materiële
therapie, is in wezen hetzelfde, maar doet het op zijn eigen manier.
In wezen bestaat er geen verschil tussen acupunctuur, homeopathie, radionica, meditatie etc.
Ieder herstelt op zijn eigen manier het A-veld. Daarom zijn deze therapieën ook zo goed met
elkaar te combineren. Het heeft dus ook geen zin om een groot onderscheid te maken tussen al
deze verschillende therapieën. Het zijn er inmiddels eindeloos veel, maar in feite allemaal
gelijk. Laten we onze heilige huisjes en hokjes opschorten.
Bert Heintzberger
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Leven op reis (11)
Door Cynthia van Asten
We zijn vlak voor het Sint Maartenfeest weer in Nederland aangekomen.
Voor zover het lukt en goed voelt vieren we de jaarfeesten zoals ze op de Vrije School worden
aangehouden. Het herfstseizoen begint met het vieren van Sint Michael op 29 september.
Sint of Aartsengel Michael die onvermoeibaar strijdt tegen de kwade en duistere krachten.
In de periode dat de duisternis het wint van het licht (de dagen worden namelijk weer korter
en kouder), komt de Michaelsenergie sterker naar de Aarde.
Dit kun je natuurlijk op veel manieren in de vorm van een feest gieten, afhankelijk van de
leeftijd en interesse van de deelnemers.
Met kleine kinderen kun je meer de nadruk leggen op het oogstfeest. Je eert Moeder Aarde
voor haar overvloedige oogst. Wij maakten appelmoes en verzamelden noten en zaden.
Ook de jaartafel verandert in een herfsttafel, waarbij je leuke knutsels kunt maken van alles
wat je in het bos hebt gevonden.
Met iets grotere kinderen kun je de elementen van Sint Michael erin brengen. En die bevat
vooral de kwaliteit moed. In hoeverre ben je moedig genoeg om de duistere tijd het hoofd te
bieden? De kinderen krijgen dus uitdagingen die net eng zijn, maar vooral ook leuk.
Vijf jaar geleden (toen mijn jongste dochter
Lindsay nog net geen vijf was) woonden we
tijdens het Michaelsfeest in Zuid-Frankrijk, op
een boerderij midden tussen de wijnvelden.
De entourage was perfect: dagloners die met
grote zakken op hun rug de druiventrossen
oogsten. De kinderen die daar nieuwsgierig en
ook wat angstig tussendoor wandelden en
steeds wat druiven kregen toegestopt.
Ze hebben er heerlijke druivensap van gemaakt.
Op Michaelsdag zelf verscheen er ineens een
monster op de binnenplaats van de boerderij…
Ik had mezelf in een hoes van een dekbed
gewurmd en
liep met een
pollepel met
een
appel
erop, op hen af. Ze vonden het heel spannend, maar hadden
al vrij snel door dat het monster (de draak) te ontwapenen
was door de appel af te pakken.
We hadden de grootste lol en zelf hebben ze nog dagen met
het dekbedovertrek als monstertenue gespeeld.
Het jaar erna woonden we op een camping, nog steeds in
Zuid-Frankrijk. We hadden net een woongemeenschap
verlaten en stonden in de regen op een verlaten camping
naast een meer. We hadden de dagen voor St Michael een
prehistorisch park bezocht en de meiden waren druk aan het
oefenen met een zelfgemaakte werpspeer.
Op Michaelsdag hebben we draken geschilderd en op diverse
plekken met wasknijpers in de bomen gehangen.
Ook hebben we van hout een blazoen gemaakt en om een
boom gehangen. We hadden geluk dat de camping verlaten
was, en konden ons met vrolijk gebrul op de monsters
storten.
De dag erna hebben we in de Pyreneeën een flinke
bergwandeling gemaakt, die voor ons allemaal een uitdaging was…
Verder lezen? Ga naar: http://www.project7-blad.nl/11-Leven-op-reis.pdf
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Durf buiten je box te denken…
en eens een andere mogelijkheid te beluisteren…
Project7-blad laat studiegroepen ontstaan, organiseert wandelingen langs ‘wilde’
groenten, kruiden en eetbare bloemen maar organiseert ook lezingen via de diverse
Gezond Verstand Lezingen-locaties.
Daaruit voort is een serie lezingen op gang gekomen die op verschillende locaties, wel of geen
GVL-locatie, ook waar studiegroepen gevestigd zijn, of bij andere gelegenheden georganiseerd
worden.
Neem het heft in eigen hand, bouw iets op waar je grote dingen mee kunt verwezenlijken
of bekijk het klein en zorg minstens voor een basisinkomen…
Als we wat dat betreft op de overheid moeten wachten dan kunnen we wachten tot Sint
Juttemis.
Wij liepen met inmiddels diverse bekenden binnen Project7-blad, locatiehouders, gastvrouwen
en gastheren van studiegroepen en bezoekers op tegen een mooie manier om samen als een
team aan de slag te gaan en binnen een maand blijkt dit al zeer succesvol te werken.
We geven de gelegenheid om te komen luisteren op onderstaande datums:
➢ Woensdagavond 27 december Rheden (bij Arnhem)
➢ Zaterdagmiddag 6 januari Roermond
➢ Zaterdagmiddag 20 januari Exmorra (vlakbij Bolsward)
➢ Zaterdagmiddag 27 januari Valkenswaard
De avonden starten om 20.00 uur, welkom vanaf een half uur eerder.
De middagen starten om 14.00 uur, welkom vanaf een half uur eerder.
Opgeven via: anneke@project7-blad.nl
Wij geven je aanmelding door aan de personen die deze avonden of middagen organiseren en
je krijgt per mail de locatie door.
Bij sommige datums staat er 5 euro tegenover in verband met het huren van een ruimte, er zijn
ook datums waar je gratis mag komen luisteren, maar het valt dus reuze mee en wat je te
horen krijgt is meer dan interessant.
Even beknopt uitleggen in de nieuwsbrief zal niet lukken en alles uitleggen in de nieuwsbrief is
hetzelfde als een lezing van de sprekers op de GVL-locaties volledig van te voren willen
toelichten, uitleggen en verspreiden, dat lukt ook niet.
Het ergste wat je kan overkomen is dat je een paar uurtjes met gelijkgestemden hebt
doorgebracht.
Nieuwsgierig?
Gewoon komen luisteren.
Lukken deze datums je niet?
Er zijn mogelijkheden om via skype de uitleg te krijgen maar deze mogelijkheid bieden we
alleen aan hen aan, die zich dan ook houden aan de afgesproken datum en tijd; als je dat kunt
dan kan dit een oplossing zijn.
Het is niet zo van… ‘geef je maar op’ en vervolgens is het groepje veel kleiner en heeft de
persoon die de uitleg verzorgt anderen teleur moeten stellen.
Wij gaan met Project7-blad vanuit dat wat we opbouwen een Stichting vormen en van daaruit
eetbare tuinen van de grond helpen tillen door zaden, planten, gereedschappen, een
schuurtje, etc. om een project te laten slagen aan te schaffen, te helpen financieren.
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Er zijn prachtige kansen ontstaan en deze grepen we met beide handen aan.
Maar… zo heeft een ieder zijn of haar eigen droom, invulling; privé, zakelijk, het maakt niet
uit.
We moeten af van het beeld dat we het grootste gedeelte van ons kostbare leven moeten
opofferen om anderen van dienst te zijn, om vervolgens 9 van de 12 maanden te werken voor
de overheid, lees roverheid en niet onszelf kunnen ontplooien in die dingen waar we graag mee
bezig zijn maar wat er altijd bij inschiet omdat we zoveel moeten om te overleven.
Want dat is wat het gros van de mensheid doet: overleven.

Dat kan anders!
Begin met luisteren op één van de datums die wij helpen verspreiden.
Anneke
anneke@project7-blad.nl
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Column Ellen Vader
Over de pijngrens
Een baby is van zijn ouders afhankelijk. Zorgen zij goed voor hem, dan
voelt hij zich veilig. Je kind gaat je vertrouwen als je het liefde geeft, als je
contact maakt en goed reageert op zijn of haar behoeften. Maar dit
vertrouwen wordt dan tijdens de eerste maanden van zijn leventje keer
op keer verstoord door die pijnlijke prikken.
Hoe zou een baby/kindje die 9x pijnprikkels van het vaccineren volgens het opgedrongen RVPschema tijdens de eerste 14 maanden eigenlijk ervaren? Die prikmomenten zijn immers
helemaal niet mis: 4x inenten tegen difterie-kinkhoest-tetanus-polio-hib-hepB in de combi,
daarnaast 3x apart pneumokokken, 1x bof-mazelen-rodehond en 1x meningokokkenC, en dan is
het kindje nog niet eens anderhalf jaar oud. Vroeger kreeg een jonge spruit alle tijd, en in zijn
eigen tempo, om kinderziektes 1 voor 1 'op te ruimen'. Nu moet zo'n klein lijfje opboksen tegen
7 ziektekiemen tegelijk. Klinkt dat gezond?
Pijn of geen pijn?
'Onder omstandigheden van grote stress is het niet altijd
zichtbaar dat pasgeboren baby’s pijn hebben', zegt dit recente
artikel van Medisch Contact
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatstenieuws/artikel/pijn-babys-soms-alleen-zichtbaar-in-corticaleactiviteit.htm
Maar een eerdere studie laat toch echt wel een ander geluid
horen:
''Een onderzoek van de Oxford University toont aan dat baby’s
en volwassenen pijn op ongeveer dezelfde manier ervaren.
Wel blijken baby’s een iets lagere pijngrens te hebben dan volwassen mensen. Ons onderzoek
suggereert niet alleen dat baby’s pijn ervaren, maar ook dat ze er gevoeliger voor zijn dan
volwassenen. sommige mensen hebben betoogd dat het brein van baby’s nog niet ver genoeg
ontwikkeld is om echt pijn te kunnen voelen en dat elke reactie slechts een reflex is.
Deze studie voorziet ons van het eerste sterke bewijs dat dat niet het geval is.”
https://www.scientias.nl/pasgeboren-baby-ervaart-pijn-op-dezelfde-manier-als-jij/
Een verklarende noot bij dit medisch jargon – met dank aan Arjen Pasma, homeopaat:
'Bij een baby, die in feite 'onbewust' leeft, is er geen koppeling tussen oorzaak en de
(pijn)sensatie. 'Nociceptief gedrag' betekent altijd een prikkel met een negatieve input. Vooral
bij een ontkoppelde situatie, dus zonder begrip voor de situatie, is er maar één locatie waar
deze nociceptieve prikkel (bij vaccinatie met naalden is dat zeker een pijnsensatie) ontvangen
en 'bewaard' kan worden en dat is in het lichaam.
De geest kan er niets mee: er is nog geen begrip. Dat betekent ook dat het lichaam deze
pijnherinnering voor altijd opslaat: het lichaam wordt onveilig, want het begrip voor de pijn
ontbreekt geheel. Er is heel veel 'on-nociceptieve' informatie nodig om dit weer te
neutraliseren. Meer dan wij denken. In feite doen we dat automatisch bij kinderen die pijn
hebben. We zetten ze op schoot, strelen over de rug en husselen er een beetje mee.
Hoe meer je dat doet, hoe meer troost en warmte je na een nociceptieve prikkel geeft, hoe
beter het is. Geregeld is bij vaccinatie de fysieke pijn (in de hersenen) zo sterk dat er
'hersenhuilen' (brain cry) ontstaat en daar kun je dan niet tegenop troosten, wat je ook doet.
Neem eens een baby in je armen. Wat doe je automatisch? Je wiegt het, je streelt het, je zegt
er zachte woordjes tegen, je zingt sussende liedjes. We doen dat - zo lijkt het soms wel - bij
voorbaat, omdat we onze kinderen willen beschermen tegen de boze wereld. Misschien is dat
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niet altijd nodig, want ze kunnen heel veel zelf, vooral als ze begrijpen hoe ze moeten
handelen. Maar die heel jonkies..... Wees daar maar heel voorzichtig mee en prik er niet in.'
De baby laat ons luid protesterend (en helaas vaak urenlang krijsend) weten dat we geen
stoffen in het bloed moeten spuiten die niet thuis horen in het lichaam van een baby.
Op een symposium laatst vertelde dokter Hans Moolenburgh, dat als een baby 'hersenhuilt', het
voelt alsof het hoofdje in brand staat.
Dit ontroostbaar en abnormaal uren huilen komt vooral voor nà vaccinatie, volgens de bijsluiter
zelfs 'zeer vaak' (tot 10%), dus best wel veel. Deze bijwerking is allerminst gewoon, maar een
duidelijk signaal dat er met de baby iets ernstig mis is.
Het RIVM en andere autoriteiten vinden dit niet ernstig, want 'het hoort er nu eenmaal bij en
gaat vanzelf over'.
Laten we hier maar eens even bij stilstaan...
© Ellen Vader
Website (met regelmatig nieuwe blogs):
https://stichtingvaccinvrij.nl/
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, ondersteuning en delen van kennis en informatie:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Fred Teunissen – Hemel onder vuur
- een diepgaand onderzoek naar chemtrails
16 november j.l. presenteerde Fred Teunissen zijn boek over Chemtrails.
Een interessant en zeer lezenswaardig boek. Een echte aanrader!
Deze nieuwsbrief wil er dan ook graag extra aandacht aan besteden!
Chemtrails: wat te doen?
Op 16 november is mijn boek over chemtrails gepresenteerd
in de boerderij Op de Voshaer in Dwingeloo. Ik heb twee jaar
aan 'Hemel onder Vuur' gewerkt en daarvoor van alles
overhoop gehaald met als doel om vier cruciale vragen te
beantwoorden:
1. Is het waar?
2. Zo ja, wat zit er dan in?
3. Hoe beïnvloedt dat onze gezondheid?
4. Wat kunnen we doen om gezond te blijven?
'Hemel onder Vuur' bevat een groot aantal bewijzen voor het
bestaan van een geheim chemtrail programma. Mijn
antwoord op vraag 1 is dan ook: ja. De gevolgen hiervan voor
onze gezondheid zijn ingrijpend; chemtrails bevatten
nanodeeltjes van metalen en andere stoffen, die zo klein
zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent en dus niet
tegenhoudt. Ze dringen binnen in vitale organen, zoals onze
hersenen, waar ze ontstekingen veroorzaken die ons op den
duur ziek maken.
Dat maakt de vraag 'wat te doen?' uiterst actueel.
Mijn antwoord is het achtpuntenplan dat ik in hoofdstuk 7
van het boek toelicht.
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Hieronder volgt de inhoud van de eerste drie pagina's van dit hoofdstuk (de tussenkoppen zijn
hier toegevoegd).
Wegtoveren
Op een warme dag eind juli 2017 had ik in de tuin een gesprek met de vriendin van mijn
buurman. Ze is een stuk jonger dan ik. Ze vertelde me dat ze eerder nooit veel geloof hechtte
aan verhalen over chemtrails, maar dat dit onlangs veranderd was toen ze met wat vrienden in
een open veld was en het gebeuren hoog in de lucht hun aandacht trok. “Toch wel gek,”
dachten we, “die langzaam uitdijende strepen. Het leek wel of ze doelbewust werden
aangebracht.”
Ze besloten ter plekke een experiment te doen: met gebundelde gedachtekracht en
bewegingen van hun lichamen positieve energie naar de hemel zenden en zo de chemtrails
‘wegtoveren’. De Himalaya-methode noemt ze deze aanpak. Het begon als een spel, maar tot
haar grote verbazing en blijdschap had het effect. De lucht werd helderder en minder
‘drukkend’.
Ik geef dit voorbeeld, omdat het zo prachtig aangeeft wat we kunnen doen, namelijk negatieve
energie omzetten in positieve. Transformeren. Dat is de goede richting. Niet vechten en
bestrijden, maar tegemoet treden en omzetten.
Dat is makkelijk gezegd, want we moeten wel iets heel erg groots ‘omzetten’. Het
wereldomspannende technologische ‘netwerk van netwerken’ van de geoengineers, militairen
en transhumanisten lijkt oppermachtig. Wat kun je als groepje verontruste burgers daar nu
tegen ondernemen?
Je hebt de hele NATO tegenover je, het hele geheimzinnige bolwerk van het militair-industriële
complex, zowat alle toonaangevende academische cirkels op aarde en dan nog de wereld van
de politiek en de media die de status quo verdedigen en bewaken. Het is vele malen erger dan
David tegen Goliath. Dit is een microbe tegen Goliath. Geen beginnen aan…
Energie in beweging
Maar toch, deze moloch is een reus op lemen voeten, zoals de Chinezen zeggen. Het machtige
bolwerk heeft een paar bijzonder zwakke punten.
Veruit het belangrijkste zwakke
punt is dat het zich tegen de
natuur keert. Om het overeind te
houden moet er daarom continu
energie worden toegevoegd.
Er moet continu forcering
plaatsvinden. Als de natuur zijn
gang weer mag gaan, dan raakt
het bouwwerk binnen de kortste
keren in verval.
De moraal: je kunt het wel tegen
de natuur willen opnemen en
misschien houd je dat met veel
moeite een tijdje vol, maar
uiteindelijk verlies je dit altijd.
Technocraten kunnen dit niet
begrijpen. Zij geloven dat
technologie superieur is aan de
natuur, die ze wel eens eventjes
naar hun hand zullen zetten.
Bij de chemtrails vindt deze
forcering plaats in de vorm van de toevoeging van steeds weer nieuwe aerosols.
Als die toevoeging stopt, valt het bouwwerk in elkaar en herneemt de atmosfeer zijn
oorspronkelijke staat. Dit is zeer goed nieuws.
Het betekent dat het chemtrail-systeem niet stabiel is, niet duurzaam, niet organisch.
Logisch, want het is aardevijandig (en trouwens ook zonvijandig).
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Een tweede zwakte (die je eigenlijk geen zwakte mag noemen, maar ik moet het niet te
ingewikkeld maken) is dat aerosols, nanobots en polymeren materie zijn.
En materie is minder solide dan we geneigd zijn te denken.
Vanuit een wat ruimere optiek is materie energie. Of beter gezegd: een uitdrukkingsvorm,
emanatie of verdichting van energie.
En energie is constant in beweging en te beïnvloeden.
Gedachten zijn ook een uitdrukkingsvorm van energie.
Hier zien we de diepere betekenis van het experiment van de vriendin van mijn buurman.
We kunnen ‘een goed gesprek’ met de chemtrails aangaan als we ze als energie in beweging
zien.
En nog een stap verder: wij zijn zelf evengoed energie in beweging.
Als wij in onze volle spirituele kracht gaan staan, vanuit een diep besef wat onze essentie is
(liefde, licht en scheppingskracht) en van daaruit leven, dan kan niets ons meer uit het lood
slaan. Hoe hoger onze frequentie is, hoe minder last we hebben van chemische en biologische
‘invasies’.
Achtpuntenplan
En zo komen we bij de concrete stappen die we kunnen zetten. Je zal zien dat we ongelofelijk
veel kunnen doen:
1. Onze mentale weerbaarheid versterken
2. De kwaliteit van onze leefomgeving permanent monitoren
3. De atmosfeer van onze binnen- en buitenruimten transformeren
4. Onze fysieke en emotionele weerbaarheid versterken, onze lichamen ontgiften en onze
levens energetisch in balans brengen
5. Zelf organisch voedsel verbouwen (kiemen, eetbare planten, fruit en groenten)
6. Nieuwe, duurzame leef- en woonvormen ontwikkelen
7. Kennis van helingtechnieken en gezonde voeding overdragen op anderen
8. Politieke en juridische actie ondernemen
Tot zover deze passage uit hoofdstuk 7 van 'Hemel onder Vuur'.
Wat is onze situatie?
En van daaruit: wat kunnen we doen?
Dat is waar dit boek over gaat en waar ik in 2018 een aantal lezingen over ga geven. Zie
daarvoor: http://www.transitieweb.nl/lezingen/.
Meer informatie over het boek vind je op
http://www.transitieweb.nl/disclosure/chemtrails-diepgaand-onderzocht/
en www.transitieweb.nl/overzicht.

Hemel onder Vuur, een diepgaand onderzoek naar chemtrails
Uitgeverij Trophonios Publishing
November 2017
ISBN 9789491728273
Paperback met fotokatern
260 pagina's,
Prijs: € 20,00
Fred Teunissen

Mail

06 28 330 001
info@fredteunissen.nl
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Verslag studiegroep 11 november te Halle-Zoersel
Met wederom veel gezelligheid en veel uitwisseling van kennis en
ervaring onder het genot van kruidenthee en glutenvrije
wafeltjes hebben we vandaag zuurkool gemaakt.
‘s Ochtends gelukkig nog bij de biologische boer witte kool
kunnen halen, want 11 november is een nationale feestdag in
België en zijn alle winkels gesloten.
Met het recept van Anneke zijn we aan de slag gegaan. Met een
goede samenwerking was tot onze verrassing de zuurkool snel
gemaakt.
Iedereen had zo een pot zuurkool
mee naar huis.
Allen zijn heel benieuwd hoe het
zal gaan smaken.
Aangezien het over fermenteren
ging, had Yolande een grote
portie waterkefirkorrels
meegenomen.
Meer uitleg over hoe je deze zelf
kunt opstarten: zie de link
onderaan deze bladzijde.
Iedereen die interesse had, kon
een beetje mee naar huis nemen.
Van waterkefir naar pickles.
Sofie heeft hier ervaring mee en
legt kort uit hoe ze dat meestal
doet.
Ook heeft ze nog een heel oud
document met receptjes bij, dit
gaat ze tegen de volgende keer
inscannen, zodat we alles thuis
ook kunnen maken.
Hierna gaat het over zelf
amandelmelk maken en glutenvrij
brood.
Kennis delen en veel inspiratie opdoen.
Het was een leerrijke namiddag.
De volgende keer gaan we wasmiddel en schoonmaakmiddelen maken voor een ecologisch
huishouden :-).
Je bent welkom op 20 januari vanaf 13.00, start 13.30.
Graag vooraf aanmelden door even een e-mail te sturen naar jouke83@hotmail.com

Jouke Krabbenborg
Info over waterkefir: HTTP://www.waterkefir.net/bereiding.html
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Hulst of Ilex aquifolium
Het is een boom die echt bij deze tijd
van het jaar past. Er worden nu heel
wat takken hulst in kerststukjes
gebruikt om het mooie groen en de
helder rode bessen.
Het lijkt een groenblijvende boom
omdat de glanzende bladeren meer
dan een jaar aan de boom blijven
zitten en niet tegelijkertijd worden
vernieuwd.
Na het afvallen behouden de bladeren
hun vorm. De bladranden zijn meestal
getand en stekelig, soms gaafrandig.
De bladeren van een jonge boom zijn
venijnig stekelig, bij het klimmen der
jaren worden ze steeds ronder, zachter
en meer elliptisch van vorm. Net als
mensen verliezen ze hun scherpe kantjes.
De bast is eerst groen later grijs en glad, het hout is hard.
De boom is tweehuizig en tweeslachtig, hij kan meer dan 100
jaar oud worden. De sterk geurende vrouwelijke bloemen
hebben zachtroze bloemblaadjes die van binnen wit zijn.
De rode besjes komen later in de bladoksels.
De steenvruchten zijn bij de meeste vogels niet erg in trek.
Appelvinken eten ze wel. Lijsters eten ze pas aan het eind
van de winter als ander fruit schaars is geworden.
Deze vogels gebruiken de struiken graag als broedplaats.
Zijn naam: In Nederland wordt hij ook scherpe hulst
genoemd.
Hulst, de grondbetekenis is stekelige plant. Met Ilex (quercus)
(latijn) werd vroeger de steeneik bedoeld. Aquifolium komt
van acus = naald, folium = blad. In Duitsland wordt hij
Stechpalme of Christdorn genoemd. Enkele volksnamen:
Hoelst, Heukel, Muisendoorn, Steekbladeren.
Vanouds geldt hij als een
heilige boom. In Engeland
heet hij Holly. Hij vormt een
prima heg en kan goed tegen
snoeien.
Door zijn stekelige bladeren
was hij geschikt om
buitenstaanders te weren.
In sommige oude dorpen, o.a. Huizen (NH) kun je dit nog
vinden.
Volgens het volksgeloof beschermt hulst tegen blikseminslag en
tegen vijandige machten zoals demonen en heksen.
Hulst werd en wordt veel in tuinen en op begraafplaatsen aangeplant. Vroeger dacht men dat
het omhakken van hulst ongeluk bracht.
Het hout van de hulst is wit, met soms een groene zweem, het is dicht, hard en zwaar.
Het werd gebruikt voor snij- en inlegwerk en voor het maken van houtsneden.
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De Romeinen offerden hulst tijdens midwinter ter ere van Saturnus.
In de magie is de boom erg bekend.
De Druïden gebruikten hulstkransen om zich te beschermen tegen boze geesten, tegen vergif
en kwade natuurelementen.
Volgens de Kelten heerste de Eik over de jaarhelft van midwinter tot midzomer (opbouwend)
en de Hulst over de jaarhelft van midzomer tot midwinter (afnemend). Het worden wel
tweelingbomen genoemd.
Bij Christenen zijn de stekelige bladen
symbool voor de pijn en de rode bessen voor
het bloed van Jezus, de witte bloem
symboliseren de reinheid. Denemarken heeft
de hulst als officiële nationale bloem.
Zijn grootste geneeskrachtige werking is bij
auto-immuunziektes zoals reuma en ernstige
longziektes. Dr. Vogel gebruikt hulst in veel
middelen voor spieren en gewrichten.
Het werkt sterk vocht afdrijvend en
bevordert het zweten.
Werkt ontstekingsremmend bij artritis ,
reuma en jicht.
Werkt ook koortswerend ( door het zweten).
De bessen werken sterk laxerend en
braakopwekkend.
Dus niet echt een goedje om zelf mee te experimenteren !!
Laat de vogeltjes ze maar liever opeten. Ook kun je er beter geen thee van zetten als je er
verder geen verstand van hebt.
Ik wens iedereen een kleurig en vrolijk kerstfeest en een gezond nieuwjaar.
Gien van den Heuvel
Foto’s: Anneke Bleeker ©

De Maretak
Door: Ingeborg Nienhuis
Maretakken zijn behoorlijk eigenwijs en trekken
zich niets aan van de natuurwetten die gelden
voor de meeste planten.
Ze rusten in de zomer en de herfst, haar bessen
rijpen in december en ze bloeit in februari. Ze
kent geen onder of boven, groeit in een
bolvorm en ook haar blad is aan beide zijden
hetzelfde.
Haar zaad ontkiemt in het licht, haar wortels
groeien omhoog en ze heeft, als halfparasiet,
een gastheer nodig om te overleven.
Tenslotte blijft ze altijd groen, haar bladeren
verwelken nooit en verkleuren niet voordat ze,
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tussen 1,5 en 4 jaar losgelaten worden.
Voor de Keltische druïden was de Maretak daarom een heilige plant, vooral als deze op een Eik
groeide, wat behoorlijk zeldzaam was (en is).
Ze werd volgens vaste rituelen geoogst rond Midwinter. In het
Iers heet Maretak “Drualus”, dat kruid van de Druïden betekent.
Het ritueel om elkaar te mogen zoenen onder een Maretak is
waarschijnlijk een overblijfsel uit de tijd van de Druïden, toen
Maretak een symbool van vrede en liefde was.
De Maretak is omgeven met sages en legendes, neem
bijvoorbeeld het volgende Noorse Mythologische verhaal…
Lang geleden woonde er een God in paleis Breidablik. Zijn naam
was Baldr, God van het Licht en hij was bij iedereen geliefd.
Baldr was ook de god van de bomen: heilige bossen in
Noorwegen waren aan hem gewijd. Men noemde hem ook wel
“de Goede” of “de Schone”.
Zolang hij leefde zou het paleis waarin hij woonde licht over de
aarde verspreiden.
Baldr had een terugkerende droom dat hij zou worden gedood
en zijn moeder Frigg (Godin van liefde en vruchtbaarheid) zag
hierin een voorspelling.
Ze was zo bang haar zoon te verliezen dat zij elk wezen dat
verantwoordelijk zou kunnen worden voor zijn dood, een eed
liet afleggen waarin ze hen liet beloven Baldr nooit kwaad te
zullen doen.
Ze legde een
bezoek af aan alle
denkbare giftige
Kerstkaart uit 1933
planten, gevaarlijke
met maretak in de hoofdrol
bomen,
concurrerende en jaloerse Goden, wilde dieren,
trollen, tovenaars, overstromingen, storm en
bliksem.
Allen beloofden plechtig nimmer haar zoon ooit
naar het leven te staan.
Frigg haalde opgelucht adem, want haar zoon was
nu onkwetsbaar voor alle gevaren.
Baldr groeide onbezorgd op tot een wonderschone
en geliefde God, die hield van stoeien en strijden.
Omdat hij onkwetsbaar was, oefenden zijn
vrienden op hem met zwaardgevechten en pijlen
schieten, want niets kon hem deren.
Loki, de God van chaos en leugens was een
onruststoker en had het hele verhaal gevolgd.
Zo wist hij ook dat de moeder van Baldr één plant
over het hoofd had gezien in haar zoektocht,
namelijk de Maretak. Hij wist dat de bessen zeer
giftig waren en maakt een scherpe pijl van
Maretakhout waarvan hij de punt insmeerde met
het sap van de bessen.
Gewetenloos verleidde hij de blinde broer van
Baldr, Holdur, de pijl op Baldr af te schieten.
Zo doodde Holdur, nietsvermoedend, zijn eigen broer.
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De Goden en Godinnen, maar vooral Baldr’s moeder waren radeloos van verdriet. Nog steeds
zijn hun tranen te zien in de vorm van de doorzichtige bessen die de maretak in december
draagt.
Om verder onheil te voorkomen, plaatsten de goden de Maretak onder de bescherming van de
liefdesgodin. Iedereen die onder de Maretak stond, moest op staande voet de wapens laten
vallen en vrede sluiten.
Gebruik van Maretak
Maretak bevat tumor remmende stoffen, die in de antroposofische geneeskunde worden
gebruikt als preparaat onder de naam Iscador.
Ook heeft Maretak een positieve invloed op de lever en het hele organisme, ze verhoogt de
afweer en vergroot de levenskracht. Daarom is Maretak zeer geschikt bij ernstige ziektes en
herstel na operaties.
Als geneeskruid werkt Maretak ook positief op de bloedsomloop en het hart.
Ze lost cholesterol op, is vaatverwijdend en reinigend voor de bloedvaten.
Voor thee kan je de Maretak oogsten, net voordat ze bloeit, dus in februari of begin maart.
Hou er rekening mee dat in het wild oogsten van Maretak niet toegestaan is, ze is in Nederland
een beschermde plant!
Met dit laatste verhaal van 2017 sluit ik het jaar af met een wens van verzoening.
Mocht je een Maretakje kunnen bemachtigen, laat deze dan een ankertje zijn om je eraan te
herinneren hoe belangrijk het is vrede te sluiten met de wereld om je heen, de mensen om je
heen, maar, misschien nog wel het allerbelangrijkste, met jezelf.
De Maretak staat onder bescherming van de liefdesgodin en meer dan ooit hebben we liefde
nodig.
Voor 2018 wens ik je veel liefde toe en krijg je liefde teveel, dan
deel het maar uit, aan je buren, vrienden, kennissen, familie, de
wereld of moeder aarde.
Laat het maar stromen…….en….maak je dromen waar, in het nieuwe
jaar!
Liefs,
Ingeborg
(heelnatuurlijk.nu)
Foto’s: Anneke Bleeker ©
Wat nu, als je slaapt, en je in je slaap droomt?
In je droom ga je naar de hemel.
Je vindt een vreemde en onbekende bloem.
Alle kleurschakeringen omgeven haar.
Ze lijkt alle schatten van de wereld te bevatten.
Wat nu, als je wakker werd en je diezelfde bloem in je hand had…
Maak je dromen waar
In het nieuwe jaar…
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Schoten…
Het was mooi, het was goed en ook alweer voorbij…

Viermaal per jaar naar het Kasteel van Schoten, een half uurtje onder Breda.
Dat ‘half uurtje onder Breda’ was bijna een vaste toevoeging, ooit begonnen als
aanduiding dat het toch echt niet ver is.
Maastricht is verder maar ligt nog in
Nederland. Schoten; inderdaad, je gaat de
grens over, maar daar is dan ook alles mee
gezegd.
Februari 2011 was de eerste middag dat we
met een aantal personen, die daarna de
viermaal per jaar ging organiseren, kennis
maakten met deze prachtige locatie.
Nick van Ruiten nodigde mij uit om een
lezing over vaccinaties te komen geven.
Na deze middag zagen we het licht en we
waren net met de Gezond Verstand
Avonden begonnen.
Van avonden maakten we daar middagen
van en geen tienmaal per jaar maar
viermaal en zo was Schoten altijd onder en
boven de wet, reuze gezellig, sfeervol en we verheugden ons altijd weer op de zaterdag die
dan in het verschiet lag.
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Ellen Vader kwam uit Frankrijk, Fred
Meijroos van Succesboeken verzorgde een
boekentafel,
Nick
van
Ruiten
was
contactpersoon tussen ons en de gemeente
Schoten om op de door ons voorgestelde
datums de Ridderzaal te huren.
Met z’n vieren hebben we gezellige jaren
achter ons liggen.
Zes en een half jaar exact hebben we
gedraaid, geen keer afgezegd en vele
sprekers mogen ontvangen.
Toch… zijn we daarmee nu gestopt. We
kunnen ook zeggen: ‘Missie volbracht’, want
wie trouw kwam weet het inmiddels wel,
kent de rode draad via de verschillende
lezingen en blijkbaar weten de meesten het
ondertussen wel, kennis opgedaan via vele wegen waar we allemaal op terug kunnen vallen.

Zijn we helemaal gestopt?
We hebben besloten eenmaal per jaar een
middag te organiseren.
We gaan de blik op oktober 2018 richten;
zodra er een datum bekend is dan delen we
dat.
Gewoon één middag; zo houden we toch
nog contact met vele bekenden en komen
we ook nog in het prachtige Kasteel van
Schoten.
Zaterdag 9 december sloot John Breukels
het boek af in Schoten zoals we draaiden.
Letterlijk, want Ellen Vader verraste mij
met een mooi boekje waarin zij foto’s die
ik in de afgelopen jaren had genomen heeft
verwerkt.
Zo begon zij het boekje met de poster
waar alles mee begon in 2011, en juni
daarna stond de eerste Gezond
Verstand Middag op de agenda.
Ellen sloot het mooie boekje af met de
poster van de lezing afgelopen 9
december.
Zeer toepasselijk.
Die avond gingen wij huiswaarts met
een enorm groot boeket bloemen en
een prachtig fotoboekje.
Gerda Berghs, wonend in Schoten,
verwende mij met een prachtige mand
met inhoud en wij danken Gerda voor
alle hulp in de afgelopen jaren met
betrekking tot het verspreiden van
posters in en rond Schoten.
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Iedereen die op welke wijze dan ook sinds 2011 zijn of haar bijdrage heeft geleverd danken
wij, want we kijken echt terug op fijne jaren.

Alle bezoekers ook dank want zonder bezoekers begin je ook niets.
Tot in de herfst van 2018, daar houden we het op, dan geven wij de auto weer de sporen om af
te reizen naar Schoten.
Want daar hebben we best wel zin in 😊.
Het was goed, het is goed om een andere weg in te slaan. Dank ook aan Nick, Fred en Ellen.
Het was top!
Anneke, 15 december 2017
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De vergeten mispel
Door: Jochem Hagoort
De mispel is een vrucht die in de vergetelheid is geraakt. Vroeger was
het een vrucht die door de
Romeinen door Europa werd
verspreid. De vruchten werden
langs de weg geplant om de soldaten van vitamine C
te voorzien tijdens veldslagen. Daarna werden ze
vooral in kloostertuinen geplant en raakten ze in de
vergetelheid.
Waarom de vrucht is vergeten is onbekend. Wellicht
komt het wel door dat mispel pas gegeten kan worden
wanneer deze ‘rot’. Dit komt uit het gezegde ‘Zo rot
als een mispel’, wat figuurlijk verrot of corrupt
betekent. Mispels zijn inderdaad pas eetbaar wanneer ze gaan rotten, zacht en bruin
worden, want als ze nog hard zijn kun je er niks mee doen. De smaak van de mispel is pas te
proeven als deze dus zacht wordt. Deze is iets unieks; ik kende de smaak niet. Het heeft wat
weg van appel, kruidnagel en kaneel, wat erg lekker en verrassend is.
Ik heb er een paar als snack meegenomen om uit te slurpen. Kijk uit met het eten ervan,
want er zitten een aantal pitten in.
De mispel is dus pas culinair te gebruiken als deze aan het rotten is. Dat gebeurt vaak
wanneer het rond oktober gaat vriezen. Het is een vrucht die vol zit met vitamine C en is
goed voor de maag en spijsvertering.
Er zijn veel recepten voor de mispel op het internet te vinden.
De recepten zijn: mispeljam, mispelgelei, mispellikeur en
mispeltaart. Ik heb er jam en likeur van gemaakt.

Recept voor het maken van mispellikeur:
Ingredienten:
Voor ca 1 liter likeur
• 400 gram mispels (Laat de mispels wel heel)
• 300 gram biologische rietsuiker
• 1 liter jenever (alcoholpercentage 38%)
• 12-14 kruidnagels (1 per mispel)
Bereiden:
• Zet een grote glazen pot klaar.
• Steek de kruidnagels in de mispels (één per mispel) en
stop ze in de pot.
• Giet de suiker en jenever in de pot erbij, sluit de pot
goed af, en laat dit 3 maanden op een donkere, koele plek staan.
• Verwijder na 3 maanden de kruidnagels uit de mispels en laat de drank daarna nog 3
maanden staan.
Wanneer dit klaar is kan je de likeur in mooie karaffen schenken en presenteren wanneer je
wilt. Zo kom je altijd met een spannende drank aan op feesten en partijen.
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OMZWERVINGEN, TOEVALLIGHEDEN, PELGRIMS en
TRANSITION
Het vriest, of net niet, 0 graden.
Gisteren bracht ik mijn vriendin Riejanne naar de bus in Biarritz om naar Nederland
terug te gaan.
Riejanne op ons terras in de ochtendzon, ze was bij ons een paar
jaar geleden en heeft toen (de pelgrimsroute) naar Sauveterre
gelopen, waarbij ik de vier wandelaars met de auto zou ophalen.
Ze deden er veel langer over dan dat ik uitgerekend had, omdat
het pad nogal slingert en van de ene naar de andere kant van de
weg gaat. Ze heeft met Ria besloten om in het jaar daarop de
route de Compostella te lopen vanuit ons huis. Dat hebben ze
gedaan en ze zijn tot Estella (Spanje) gekomen, waar we ze met
de auto opgehaald hebben en meteen fantastisch geluncht.
Riejanne had zo de smaak te pakken dat ze het jaar daarop vanuit
Nederland naar ons huis in de Atlantische Pyreneeën is komen
lopen, waarna we naar Estella gereden zijn.
Ik heb drie dagen de pelgrimsroute met haar meegelopen en de
bus gepakt om de auto weer in Estella op te halen.
Op hetzelfde terras heb ik nog vaak gepraat met verdwaalde
pelgrims, die wij onderdak bieden.
Ze blijven vaak een paar dagen plakken, omdat het hier zo
heerlijk stil is.
En nee, we hebben
geen gîte.
Zij logeerde een
weekje bij ons na haar omzwervingen in Ierland
en in Spanje in het ecodorp Amalurra, waar ik
toevallig in maart een vergadering van ecolise.eu
bijgewoond heb. http://www.ecolise.eu/
Ze heeft daar enkele weken als vrijwilligster
gewerkt en ook viooltjes geplant in een border die
ik in maart dit jaar gefotografeerd heb, de man is
op de foto is Andy Goldring, de bevlogen directeur
van de permaculture vereniging Engeland.
https://www.permaculture.org.uk/
In april
dit jaar
heb ik over Amalurra geschreven in het project7-blad.
Dat was de eerste grote reis met de elektrische auto.
Nu weet ik dat met de 258 km autonomie (‘s winters
is dat 50 km minder, vanwege de kou), die de teller
aangeeft, zonder opladen heen en terug kan.
Bij het wegrijden uit Biarritz begon de boordcomputer te waarschuwen dat ik de eindbestemming
niet zou halen, als ik onderweg niet zou opladen.
We gingen naar Biarritz met een warm zonnetje, 14
graden, ……
Meer lezen? Ga naar:
http://www.project7-blad.nl/2017-12Omzwervingen-Toevalligheden-Pelgrims-en-Transition.pdf
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Verslag 7-Blad
Wandelende Studiegroep Noord-Holland
Dinsdag 28-11-2017, Locatie: Hortus Alkmaar
The Ladies in Blue waren de eersten...
Om de tijd te versnellen legden zij de eerste
opnames vast.
Bij dezen dus de onderdanen in ruste van Nelleke
en ondergetekende.
Een
half
uur
wachten buiten op
een bankje
in
november, dat is
vragen om nog
meer blauw...
Maar dit keer van
de kou!
Annette en Annemieke arriveerden en daarna volgden de
overige leden van de groep. Het kleine winkeltje van de
Hortus waar het heerlijk warm was, barstte bijna uit zijn
voegen.
We keken onze ogen uit naar alle natuurlijke hebbedingen.
Tot onze gids Kees Verkerke ons tot de orde riep.
Volgzaam gingen we op pad... één en al oor.
De Kastanjeboom was het eerst aan de beurt.
Nooit geweten dat zijn wortels van oorsprong in Turkse
bodem staken. Maar dat weten we nu. Door kooplieden en
kruisvaarders naar West-Europa gebracht.
Zigeuners gaven
de kastanjes als geneesmiddel aan hun paarden,
bij klachten aan de luchtwegen.
Mijn opa droeg iedere herfst kastanjes in zijn
broekzak tegen reuma en jicht.
De geneeskrachtige werking is te breed om op te
noemen.
Ik zeg: Google en wordt wijs.
Tip: Guhlshampoo heeft kastanje in zijn
assortiment. Na enige behandelingen een
kastanjebruine gloed. Woest aantrekkelijk!
(Ik heb geen aandelen bij deze firma.)
Nu we toch over mooi maken hebben, je kunt je
nagels vijlen met Equisetum hyemale: Schaafstro Schuurriet- deze plant is lid van de Paardenstaartenfamilie.

31

Niet verwarren met Heermoes! (Krijg je met
moeite uit je tuin)
De naam verwijst naar de ruwe stengel, die in
vroeger dagen dienst deed als schuurmiddel.
Werkelijk... Moeder Natuur heeft aan alles
gedacht.
Onze gids kreeg een deel van een Vlier
aangereikt,
waarop
paddenstoelen,
genaamd:
Judasoren!
De Vlier is dus de voornaamste gastboom van deze
eetbare paddenstoel.
(Volgens de legende zijn het de oren van Judas, die eeuwig
verdoemd is om naar de wind te luisteren, vanwege het
verraden van Jezus).
Conclusie: blijf altijd oprecht, dit soort oren wil je niet aan
je hoofd.
Voorwaarts langs paden met stervend groen en winterharde kruiden.
Loof van Allium stak spichtig
boven de aarde uit en één
dappere bloem van het
Kaasjeskruid wilde van geen
wijken weten. Ik streelde de
tijm
en
een
vleugje
Mediterraan deed mij terug
verlangen naar de zomer.
Even maar... Want Kees
voerde
ons
naar
de
houtwallen.
Niks geen wilde wilgen.
Knoestige knotten aan de
waterkant, omgeven door riet.
We werden getrakteerd op een hagelbui en nog één en opnieuw.
Schuilen in de vogelhut.
Een raam dat uitzicht bood op de sloot en een walkant, waar in het
voorjaar de ijsvogels broeden.
De wanden van de vogelhut versierd met prachtige foto's van het
mooie, blauwe vogeltje... In de Chinese cultuur symbool van
schoonheid. Geen woord teveel.
De wetenswaardigheden wat betreft het geslacht ijsvogel vond
gehoor tot een vleugje zon ons naar buiten lokte.
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De gele blaadjes van de Ginkgo Biloba (Japanse Tempelboom) lichtten op in het
Novembergrijs.
Nooit geweten dat deze boom tot de naaldbomen behoort.
Een boom met zo'n intense kracht dat deze zelfs
atoomexplosies overleeft.
Kan duizenden jaren oud worden.
Breed inzetbaar: voor tal van hersenfuncties;
verbetert het geheugen, concentratievermogen,
geestelijke prestaties, een tonicum voor het
zenuwstelsel.
Reminder: nooit zelf dokteren!
Consulteer een fytotherapeut.
De Phytolacca Decandra (Karmozijnbes) was de
laatste geneeskrachtige op ons pad.
Een weldaad voor o.a. schildklier problemen.
Ook bij keelpijn een probaat middel.
Tijd voor de lunch.
Hoe heerlijk om onze natte jassen uit te trekken en de handen te
warmen aan thee, cappuccino of een latte macchiato.
De ruimte licht en knus. Voor de ramen afbeeldingen van
geneeskrachtige planten in gebrandschilderd glas.
De place-mat versierd met een gedichtje.
Die van mij ging over de Kastanje... Zo fijn synchroon.
De broodjes smaakte heerlijk en de verhalen kwamen los.
Het gonsde als een Bijenkorf.
Gezelligheid troef.
Na de lunch mochten we nog even vrij uitzwermen.
Dat was van korte duur... De nectar, beloofd in de vorm van
appeltaart en koffie, deed ons snel terugkeren.
Deze studiedag genoten op een andere wijze dan voorheen.
Maar zeker niet minder leerzaam of leuk.
We gaan ons wentelen in het feestelijke licht van December en in
Februari zien we elkaar terug! Ik vond het een feestje!
P.S.: Deze locatie staat op het lijstje voor 2018. Deze tuinen moet je
terugzien in volle bloei...
Tevens is er dan een buitenterras waar je kruiden mag plukken voor
een kopje thee... Geurig en vol zonnekracht!
Dat wil je toch meemaken?
Liefs,
Louise Jonkman, Wandelende Studiegroep Alkmaar
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Voorkomen is beter dan genezen
Een bijdrage van Siegfried van Hoek
Beste Lezers,
Ik ken Anneke en haar beweging van Project7-blad (voorheen Verontrustemoeders.nl en
Gezondverstandavonden.nl) al bijna 9 jaar. Ooit ontstond de beweging in reactie op de eerste
reeks van negatieve bijwerking op de antibaarmoederhalskanker prik, waar sommige meisjes
van in de menopauze geraakten en een paar zelfs overleden.
Voorkomen is beter dan genezen; mijn twee dochters hebben deze prik dan ook niet gehad en
ik vraag me dan af wat de lange termijn gaat zijn van die keuze.
Is er nog een andere verborgen agenda met deze prikken?
Anneke was met haar presentatie bij een bijeenkomst van ‘Platform Rechtsherstel’ van Rob
Brockhus, waar ik en John Kleijn (stichting Dimitri) ook aanwezig waren als letselschadeervaringsdeskundigen.
Voorkomen is beter dan genezen, maar u kunt niet alles voorkomen, het is uw lot om ziek te
worden en voor artsen een mogelijk lot uit de medische loterij om met uw casus de carrièreavonturier uit te hangen; dit is dan met een zekere ‘kennis en kunde’ om af te wijken van
behandelprotocollen om iets anders te doen.
Als u bij een arts komt loopt u dus het risico in handen te vallen van een carrière avonturier,
die uw gezondheidsbelang (ook ongevraagd) kan opofferen daaraan, ofwel: u bent geboren om
dood te gaan en de dokter helpt u daar dan een handje bij?
Ik schrijf dit als ervaringsdeskundige letselschade na veel werk te hebben verricht in dit
werkveld voor mezelf als slachtoffer en ook voor anderen in hun casus. Daarnaast ben ik op
zoek gegaan naar oorzakelijkheden, waarom dit allemaal in Nederland zo kan bestaan.
Ik kom uit de school van de Nederlandse Vereniging van Medische Dissidenten.
Zware term is dat, maar eigenlijk komt het er op neer dat als u medisch iets negatiefs
overkomt, riskeert u ook verstoken te geraken van medische zorg betreft het oorspronkelijke
medische probleem, omdat diagnostiek met uitkomsten anders een factor in onderkenning kan
worden in duiding van ontstane situatie ervoor.
Onderstaand vertel ik iets over mijn casus. Ook geef ik achtergronden van beleid weer,
waardoor er ook casi zoals Jansen Steur 25 jaar lang hebben kunnen bestaan: door gedogen.
Ik ben letselschade-ervaringsdeskundige geworden, omdat er met name tijdens de tweede
operatie op mij (neurochirurgie) een situatie zich heeft voorgedaan, waarin zich andere/meer
handelingen hebben voorgedaan dan vooraf was afgesproken, dan wel achteraf werd
besproken.
Op papier was er enkel en alleen volgens afspraak gehandeld, waarbij dan een complicatie
optrad, maar er zijn ook indicaties die wijzen op het feit dat er meer handelingen hebben
plaatsgevonden welke niet zo per ‘ongeluk’ waren, met om te beginnen de lange ‘ritsluiting’ in
mijn nek, die voor een te maken gat midden op het achterhoofd niet nodig was.
Dat mist alle logica ook, omdat opereren per definitie via de kortste weg is juist om
complicaties te voorkomen.
Kort samengevat: Ik heb een vuistgrote cyste (vochtbal-bal) in het achterhoofd nabij de linker
schedelgroeve tussen de hersenen-bedekkende vliezen in. Ik kreeg vrij plotseling op 35 jarige
leeftijd aanhoudende medische klachten van, waardoor die cyste in onderzoek werd ontdekt.
Om de expansiedruk van de cyste te stoppen moest er enkel een stukje uit het subarachnoidale vlies geknipt worden. Ik kwam ’s-avonds bij op de IC en heb vier uur later een
stuk overdracht gehoord van de IC-verpleging, wat voor mij het eerste besef gaf dat er
oneigenlijk gehandeld was met meer handelingen dan enkel de voorgestelde fenestratie.
Het gaat wat te ver om de gehele casus in mijn visie hier uit te diepen, als u meer wil weten is
een googletje op mijn naam al voldoende.
In ieder geval is er (althans naar mijn mening) sprake van een clandestien opereren in de nek,
en is het linker bloedvat-afvoersysteem aangepast geworden (men had door de cyste er de
ruimte voor om dat eens uit te proberen).
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Daarnaast is er een ongebruikte Michel-clip achtergelaten in het hoofd, welke indaalde in het
zenuwkanaal in de nek, wat verzwegen is, maar wel op CT scans duidelijk te zien is, evenals
het indalen ervan.
Een half jaar later verbaasde men zich, dat ik ook gewoon de MRI scan weer uit kwam, toen ik
aan dat onderzoek na een tweede operatie weer deelnam.
Ik sloeg er toen geen acht op, maar nu is dat wel anders. Dat onderzoek had veel schade
kunnen veroorzaken.
Als er sprake is van een Michel-Clip die indaalde, dan heb ik de mazzel gehad dat hij ‘staand’
klem kwam te zitten in het leptomeningen (binnenste twee vliezen om het spinaalkoord) en
niet met de spikes naar binnen op de zijkant liggend om het spinaalkoord heen, anders had dat
de zenuwen beschadigd in het wervelkanaal met fatale afloop. Ik denk ook, dat door het lichte
gewicht van het clipje en daarbij met een pootje ook op de binnenzijde van de wervelboog van
C3 rustte, de MRI scanner magnetisch de ‘Moulinex’ niet aan kon zetten. (De MRI-golven
trokken het clipje naar beneden weg van het spinaalkoord, omdat ik op mijn rug lag.)
Op MRI scan zijn wel enige restanten van een bloeding rond het spinaalkanaal te zien (ferrosporen). Onder de vermoedelijke Michel Clip is nog een object rond het Spinaalkoord geplaatst
geworden, welke dan enkel op MRI scan te zien is.
Nadien is er ook beeldmanipulatie gepleegd in het röntgenonderzoek betreft de situatie in de
nek door derden. Ook dit gegeven maakt duidelijk dat er wat te verbergen valt, want RX
manipulatie is niet zomaar...
Direct na de eerste operatie was er ook al CT scan-fraude gepleegd (!) in voorbereiding op het
materiaal, wat tijdens de tweede operatie (ook heimelijk) in de mond geplaatst werd.
En dit materiaal is op MRI ook pas ná de tweede operatie zichtbaar en is ervoor afwezig. Dit is
een indicatie van voorbedachte rade in voorafgaande beeldmanipulatie ter voorbereiding op
die tweede operatie.
Het Openbaar Ministerie heeft in procedure ook de niet-medische aspecten van forensische
sporen van beeldmanipulatie genegeerd en het onderzoek daarnaar ook afgehouden. Ik ben
acht jaar lang tegengewerkt geworden, en uiteindelijk (zelf een hart- en herseninfarct verder)
volgt de uitspraak in art 12 SV, dat die aspecten verjaard zijn (door tegenwerking van het OM).
Maar daarbij opgemerkt blijft de vraag open, wat er dan te verbergen viel. Daar is 17 jaar later
nog steeds geen antwoord op.
Na drie jaar aandringen werd de afgedwongen aangifte in 2012 actief in samenspan nog steeds
tegengewerkt. Hier is schriftelijk bewijs van. De uitkomst van besluit van sepot wegens gebrek
aan bewijs, omdat men de zaak niet wilde bestuderen, kwam na lang aandringen een dik jaar
later pas op tafel. Ook hier was er sprake van actieve procesfrustratie.
Toen ontstond de situatie Art 12 SV (klacht wegens niet vervolgen). Het probleem ontstaat dan
dat verdenking strafbaar feit niet meer volstaat, maar dat de klager aan moet gaan tonen,
waarom de zaak dan wel verder opgepakt moest worden.
Hetgeen betekent dat klager zelf het onderzoek moet bekostigen etc.
Maar dat is slechts betreft de tegenwerking van Justitie. (Onderaan zal ik kort gronden van wet
en beleid tot slot uiteen zetten.)
Want vervolgens komt dan het ‘werk’ van de zelf bekostigde gerechtsdeskundige, die
aansluitend zijn dossierfrustratie pleegt. Enerzijds past hij aanhoudend het verhaal van de
cliënt (autoanamnese) zelf vals aan, en anderzijds geeft hij valse interpretaties van medische
aard.
Zo zou bijvoorbeeld de vene occipitalis geraakt zijn, wat een trombose van de linker sinus
transversalis zou hebben veroorzaakt, terwijl die onbelangrijke vene occipitalis (net als bij vele
andere volwassenen) bij mij op natuurlijke wijze ontbreekt.
De cyste zou niet gesloten en ook niet gegroeid zijn, terwijl alle andere deskundigen voortijds
de groei en klachten wel onderkenden. Ik zou slechts fluisterdoof zijn rechts en zelfs geen
herseninfarct gehad hebben in 2016.
Daarnaast betreft de chirurgie: globaal genoemd behoefde er niet in de scheidingswand van de
kleine hersenen (falx cerebelli; tevens een zijwand van de cyste en net over het midden op de
rechter helft) gesneden te worden om een vensteropening te maken in het sub-arachnoidale
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hersenvlies naar de cysterna magna toe, maar er behoefde/zou enkel in de bodemwand van de
cyste (subarachnoidaal vlies) hiervoor gesneden te worden.
Die Falx is niet eens het exacte gebied waar afgesproken geopereerd zou worden. En om dan
onder neurochirurgische MRI-referentie ‘per ongeluk’ een niet nader te benoemen ader te
raken en dan verder te knippen waar men denkt geen ader te zien is bizar.
Dat is niet allemaal zo per ongeluk gedaan, evenals het incideren (een snede maken) in de nek.
Maar dit wordt ook allemaal veronachtzaamd en ontkend door de beëdigde...
De gerechtsdeskundige beantwoordt aan de stelling van ‘Der Blaue Apfel’: wij, inclusief de
rechter zien een rode appel op tafel liggen, maar de deskundige zegt: ‘Rechter, u denkt dat u
een rode appel ziet, maar ik ben hier de deskundige, en ik zeg u dat de appel eigenlijk blauw
is. Klop zegt de hamer van de rechter: de appel is blauw. Het bureau Letselcash moest wel
lachen om het vergelijk, wat ik zo’n acht jaar geleden maakte en onderkende dat het er wel zo
ongeveer aan toegaat. Dat is dan ook waarom Letselcash een zaak als de mijne niet kon
aannemen, want zolang de leugen regeert is er geen kans op gelijk. Gelijk hebben en gelijk
krijgen zijn twee verschillende dingen in Nederland hoor ik vaak...
Men wees de zaak af op gebrek aan bewijs, omdat men het materiaal niet wilde bestuderen.
Een hulpofficier van justitie deelde zelfs telefonisch mee, dat men dit soort zaken niet in
Nederland op tafel wil hebben. Hierbij opgemerkt dat ik mijn zaak ten dienste van het
algemeen belang stel, het mag zelfs een proefproces worden, maar medisch vergrijp moet niet
actief afgedekt kunnen worden.
Dit actief frustreren van onderzoek in casi, is trouwens niet alleen in Nederland gaande. Het
medisch kennisveld creëert een rechtsmonopolie op basis waarvan het recht bewust gegijzeld
kan worden. De gerechtsdeskundige maakt het nog bonter en pleegt meervoudig
procesfrustratie, dat het zelfs mijn advocaat opvalt. Maar wij moesten er mee werken, want
iets anders is er niet in Nederland; het NFI is namelijk ook niet ten dienste van onderzoek in
opdracht van slachtoffers. Ondanks de algehele zwijgcultus rond letselschade kwam ik in ruim
tien jaar privaat bekostigd onderzoek toch elke keer een klein stapje verder, maar ik moest
veel zelf in mijn leerproces duiden, want zodra er een beeld ontstond dat er wat aan de hand
was, trokken veel artsen zich terug in het doen van uitspraken. En daarbij opgemerkt naast het
leerproces met ‘vallen en opstaan’ wordt alles wat ik ten berde breng gewoon van tafel
geschoven, want enkel de des-kundigeberichten tellen (ook als deze vals zijn).
Maar hoe kan het dat dit in Nederland kan bestaan? NeVeMeDis onderkende in 1998 als eerste
openlijk het bestaan van het verzwijgen van medische fouten.
Pas nadat prof. Leegemate in 2006 vervolgens dan een eerste uitspraak deed over het bestaan
van de onrechtmatige zwijgcultus na het ontstaan van ongewenste uitkomsten van behandeling
volgden er een aantal officiele onderzoeken. Wetten en protocollen worden ook naar willekeur
toegepast door ziekenhuisuitvoerders en –bestuur-gelijke broeders in crime schreef prof.
Leegemate in 2009.
Prof. Van Dijk bevond dat letselschade-slachtoffers per direct gepsychiatriseerd worden na
ongewenste uitkomsten van behandeling. Hier behoeven volgens prof. Van Dijk geen consequenties aan verbonden te worden en nader onderzoek ernaar is ook niet nodig, omdat een
breedschaliger onderzoek van Nivel in 2009 dit ook al duidde.
Er is tien jaar later een kleine verschuiving betreft het omgaan met letselschadezaken. (GOMA
- gedragsregels omgaan medische aansprakelijkheid (ontstaan n.a.v. casus Jansen Steur) is
slechts een richtlijn.) Bevindingen uit die onderzoeken hebben in de praktijk maar weinig te
weeg gebracht. Zaken die niet naar buiten mogen komen blijven in samenspan met het OM
gefrustreerd worden. Hoe komt dat?
Het zijn allemaal fenomenen van de conspiracy of silence (psychiatrisering, manipulaties van
dossiers en beeldmateriaal, en zelfs valse expertises) zoals IGZ (onmachtig) dit bestaan ervan
zelf in 2015 ook al benoemde.
Deze samenzwerings-praxis (geen complottheorie) kan bestaan door een paar regels.
Op de eerste plaats dient het medisch beroepsgeheim ter bescherming van het elan van de
eigen beroepsgroep boven het belang van de zorgconsument (Promotie-studie mr. Charlotte
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Nortier Phd.). Daarnaast, zoals mr. Pieter van Vollenhoven bevond, heeft de overheid haar
grondwettelijke plicht (op basis waarvan zij rechts- en geweldsmonopolie claimt) voor
veiligheid en bescherming van de individuele burger uitbesteed aan de uitvoerende sectoren
zelf, en is daarbij tevens nalatig er op toe te zien dat het uitbestede toezicht, handhaving en
controle ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En elke keer als er een schandaal naar boven
komt, blijkt dat vooral motieven van persoonlijk gewin boven het belang op veiligheid waren
gesteld. Daarna volgt dan de kermis van Kamervragen, met een onderzoek en nieuw bedacht
regeltje wat ook naar willekeur kan worden toegepast. Het sluitstuk is voor dit alles is het
verschoningsrecht, wat omschreven staat in het wetboek van strafvordering.
Het verschoningsrecht is een recht op basis waarvan iemand niet hoeft te spreken bij de
rechter. Dat geldt bijvoorbeeld voor daders en familieleden van daders (ook de ega/echtgenoot). Maar daarnaast bestaat er ook een verschoningsrecht voor beroepsbeoefenaren, wat
voor de plicht tot beroepsgeheim bestaat. Het klassieke viertal wordt hier vaak genoemd:
advocaat, notaris, arts en geestelijke. Ik attendeer erbij op, dat het verschoningsrecht als
omkering van de beroepsgeheimhoudingsplicht op de eerste plaats dient ter bescherming van
het elan van de beroepsgroep. Als er sprake is van een beroeps gerelateerd misdrijf, dan
mogen er bij de verdachte geen telefoontaps, huisdoorzoekingen en/of inbeslagnames in het
beroeps gerelateerde gebied plaatsvinden, het opsporingspersoneel mag zich dan ook
verschonen, en zelfs de adviseur die de rechter moet adviseren mag zich verschonen.
De beroepsgroep zelf heeft de verantwoording van toezicht en handhaving toebedeeld
gekregen, hetgeen belangenverstrengeling mogelijk maakt. De rechter is daarbij met name
zelfs in medische situaties geheel afhankelijk van deskundigen (het kennis-monopolie).
In deze setting is er dan geen scheiding van macht. In ieder geval gijzeling van recht behoort
tot de mogelijkheden op basis van het kennismonopolie door zich te onttrekken van de
opsporing of anderszins door valse uitspraken te doen, omdat de beroepsgroep ook de
deskundige zal beschermen in zijn/haar pogingen om het elan van de beroepsgroep op de
eerste plaats te beschermen boven het belang van de cliënt.
En dan een extreem verder is dan het verschoningsrecht ter bescherming van de staat, waarbij
de rechter zelfs gedicteerd kan worden waar hij/zij wel of niet notie van mag nemen en ook
wat wel of niet in de beoordeling mag worden betrokken. De grondwettelijke plicht op
deugdelijke gezondheidszorg in Nederland staat op de tocht, maar gegeven het verschoningsrecht zal dat niet ter bespreking komen. In Nederland is er geen echt (medisch) Trias
Politica: het is een grote stoelendans tussen uitvoerders en bestuurders.
Als iemand algemeen gesproken moet aftreden valt die omhoog in functie? Op het blog van mr.
Drs. Bou (Boublog) staat ook het een en ander over verval van de rechtstaat. Kortom: de wet
geldt in hoofdzaak om de gewone burger in toom te houden? Met het verschoningsrecht en het
kennismonopolie én met het ontbreken van staatstoezicht staat de medische sector boven de
wet...
Voorkomen is beter dan genezen was de titel van dit stuk, waarna een lang verhaal kwam over
de setting waaronder ik het een en ander heb doorgemaakt na bedenkelijk medisch handelen in
2000, en mijn bevindingen daarna, waarom dit soort kwesties in Nederland kunnen bestaan.
De titel blijft van kracht: ‘Voorkomen is beter dan Genezen’, want na bovenstaande
uiteenzetting beseft u dat het wijs is om gezond te leven, zoals Anneke met haar beweging
voorstaat. Maar áls u toch iets ernstig medisch overkomt, dan is het misschien zinvol om uw
hulp in België of Duitsland te zoeken, omdat u meer integriteit en kwaliteit kan verwachten
van uw arts. Letselschade is daar ook wel een probleem, want ook daar is een zeker
kennismonopolie, die remmend kan werken in kwesties, maar de relatie arts-patiënt is er vele
malen beter; en informeel hoorde ik daar artsen Nederland zelfs laken.
Kortom: waak over uzelf en uw naaste, want de overheid is veel en juist in medische kwesties
in gebreke.
Voorkomen is beter dan genezen. Een voorspoedig 2018 toegewenst.
Siegfried van Hoek
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Oproep
Een nieuwe facebookgroep over medische tuchtrechtelijke zaken en letselschade
zaken.
https://www.facebook.com/groups/303058123542284/
Dag, deze groep is er voor uitwisseling van informatie over medische tuchtrechtelijke zaken en
letselschade zaken. Formeel heet dit tuchtrecht gezondheidszorg. Informatie ook op
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Medisch_tuchtcollege
Ik heb zelf diverse medische missers meegemaakt en ben vaak vals beschuldigd. Verschillende
zorgverleners hebben me vals beschuldigd in mijn kraamperiode, een periode van
kwetsbaarheid waarin ik helaas niet gekozen heb om via juridische processen me weerbaar op
te stellen maar voor 'meewerken' met instanties.
Ik heb een aantal zaken lopen en de komende tijd komen er nog veel (mogelijk 20 tot 30) bij,
bij regionale tuchtrechters. Daarnaast ben ik zelf gezondheidsprofessional. Meer hierover
op www.me-zelf.nl Mogelijk dat ik mee kan denken in jouw zaak als medisch adviseur maar ik
moet wel ergens van leven maar dat wijzigt zichzelf; kan ook een op een, niet via de groep.
Ik zag dat er nog geen facebook groep hierover was.
Zowel psychische als somatische gezondheidszorg zaken zijn welkom. Elkaar helpen,
ondersteunen, wetteksten uitwisselen, advocaten aan- of afraden. Zittingen evalueren.
Opbouwende houding wordt gewaardeerd. Het is niet leuk om met medische missers te maken
te hebben, maar hoe ga je verder en hoe voorkom je dat zaken tegen je gebruikt worden.
Het onderwerp juridische weerbaarheid heeft erg mijn belangstelling. Andere
klachtenregelingen hebben ook mijn belangstelling, maar voor het overzicht wil ik het hier
beperken tot tuchtrecht. Ik stel voor om over niet tuchtrechtelijke zaken zoals
klachtenregelingen en geschillen een aparte fb groep te maken.
Een regel: graag geen directe namen noemen van mensen die je wil aanpakken, zeker zolang
ze nog niet veroordeeld zijn. Toegestaan zijn initialen, plaats en professie. Tandarts A. uit
Hengelo bijvoorbeeld. Zodat je wel over een persoon kan praten. Ik wil wel letten op privacy
regels. Bij vragen gewoon overleggen.
Ben je zelf een zorg-/hulpverlener, dat altijd even melden in ieder geval privé. Mensen moeten
zich veilig voelen hun verhaal te doen zonder dat er mensen zijn die zichzelf of een collega
gelijk willen indekken. Meedenken is echter erg welkom. Ik behoud me het recht voor om fake
profielen te weigeren.
Juristen zijn in principe ook welkom, maar wel even open kaart spelen over je bedoelingen en
in welk rechtsgebied je werkzaam bent.
Ik gebruik normale omgangsvormen. Maar er is ruimte voor emotie dat hoort er ook bij.
Suggesties voor deze groep zijn welkom. Een mede beheerder ook.
Met hartelijke groet,
ir. Paulien Floor
ME-zelf,
praktijk voor natuurgeneeskunde, orthomoleculaire therapie en holistic pulsing massage
Ambt. Dorknoperlaan 87
1336 GB ALMERE
tel.
: +31(0)36 5212342
sms/app
: 06-11778558
info@me-zelf.nl / www.me-zelf.nl
ME-zelf op facebook
Algemene voorwaarden
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