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Van de redactie
Het gaat weer beginnen. Alle lezingen locaties hebben de agenda weer vol voor komende
maand. En niet alleen voor komende maand, maar ook voor de resterende maanden van dit
kalenderjaar. Kijk deze nieuwsbrief er maar op na, zie de posters met de aankondigingen.
Na 2 maanden rust (Zwaagdijk draaide trouwens wel door in de afgelopen 2 maanden!) zijn
de locatiehouders en –houdsters weer vol activiteit en verwachten ze u weer bij mooie en
interessante lezingen. Sprekers en spreeksters zijn weer helemaal opgeladen en stel ze niet
teleur en kom langs. Stuk voor stuk hebben de sprekers en spreeksters veel moois te
vertellen en te bieden. Ovder allerlei onderwerpen die het verdienen om gehoord te
worden, maar waar vaak te weinig aandacht aan besteed wordt, reden waarom ooit het
lezingencircuit van Gezond Verstand Lezingen is ontstaan. Reden waarom u geabonneerd
bent op deze nieuwsbrief, om op de hoogte te zijn van het vele interessants dat ook gehoord
moet worden.
Deze nieuwwbrief ook veel aandacht voor vaccinaties. Hoe kan het ook anders. Vaccinaties
en alle misinformatie daaromheen is ook het startpunt geweest van uiteindelijk de Gezond
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Verstand Lezingen. U weet het waarschijnlijk allemaal nog wel. Anneke trok het land rond
met haar kritische vaccinatieverhaal, er bleek veel meer te vertellen te zijn, ook buiten
vaccinaites om, en zo ontstond in vrij korte tijd Gezond Verstand Avonden, door Anneke 2
jaar geleden voortgezet onder de naam Gezond Verstand Lezingen.
Dus, deze nieuwsbrief, zoals regelmatig in nieuwsbrieven van de GVL, een nieuwsbrief met
bovenmatige aandacht voor vaccinaties.
En dat is nodig. Want er loeren helaas steeds
meer beren en wolven op de weg van
vaccinaites. Een aantal landen hebben de
afgelopen maanden besloten om vaccinaties
verplicht te stellen. Geen keus meer…..nee,
ouders worden buiten spel gezet en verplicht
hun kinderen te laten inenten. In een stuk laat
succesboeken.nl daar nog eens duidelijk het licht
over schijnen, middels hun nieuwsbrief en dat
we in deze nieuwsbrief opnemen. Dokter Hans
van der Linden schrijft over de zin en onzin van
de griepvaccinatie, in een opiniestuk op trouw.nl, een stuk waar hier in deze nieuwsbrief
aandacht aan besteed wordt.
En Ellen Vader is ruimschoots aanwezig, met haar vaste column, maar ook met een tweetal
overdenkingen.
Verder deze nieuwsbrief aandacht voor diverse lezingen locaties, de vaste column van Bert
Heintzberger, een gastcolumn van Arie de Groot, een prachtige bijdrage over een rijk
bodemleven, een onderwerp dat de komende tijd meer en meer aandacht zal gaan krijgen
en dat dat ook verdient.
Aandacht voor druiven, Fipronil, dit jaar het zomeronderwerp in de komkommertijd van de
MSM (main stream media) en hormoonverstorende stoffen.
Veel leesplezier!

Agenda:
Lezingen september 2017
: http://www.project7-blad.nl/page34.html
Agenda studiegroepen per provincie: http://www.project7-blad.nl/page5.html

Leuke dingen om te delen…
Is je voorwoord al klaar?
Nee, zo vroegen Wim en Ellen het niet, eerlijk is eerlijk,
de vraag was; ‘Hoe zit het met het voorwoord?’
Dus… de gedachten even laten gaan over de afgelopen
weken en over dat wat komen gaat.
Als we vooruitkijken dan zien we dat de lezingen via de
GVL-locaties weer gaan beginnen.
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September, het moment na de grote vakantie dat alles zich weer hervat wat een aantal
weken geleden in de ruststand ging of minstens in slow motion komt nu weer ‘tot leven’.
Deze nieuwsbrief die het hele jaar toch redelijk om de twee weken verschijnt verscheen ook
minder frequent, om de drie weken maar ook stiekem een keer om de vier weken.
Maar aan alles komt een eind en zo ook aan
‘lanterfanten’.
Hoewel, lanterfanten, ja wat betreft deze tak van ons
concept, maar de andere bezigheden… heb je even?
Hier geen gelanterfant, nee integendeel; ik kan mij niet
heugen dat we ooit zo’n drukke julimaand mochten
beleven als we aan activiteiten via ons concept buiten
de deur spreken.
Het leek wel hooitijd.
Er zijn maar liefst vijf studiegroepen gestart in juli en er draaiden een aantal die al langer
actief zijn.
Elke nieuwe groep die start bezoek ik zelf de eerste keer, dus met deze aantallen reed ik
nogal eens verschillende kanten op in het land maar het
leuke is dat het altijd heel gezellig is omdat deze
middagen in het teken staan van leuke onderwerpen.
En een leuk bijkomend voordeel is dat ik nog eens
ergens kom, in andere natuurgebieden want er zijn van
die vijf wel vier ‘Wandelende groepen’ gestart waarbij
de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen
centraal staan.
Dan kan ik helemaal blij zijn als ik de jeneverbes in de
vrije natuur zie staan en niet een paar maar een
heleboel zodat ik foto’s kan maken voor het ‘mapje
jeneverbes’ en niet alleen een foto heb genomen in een
kruidentuin.
Zo ook de gagel, struiken die je ook niet overal tegenkomt, maar stiekemweg kom ik door
deze groepen meer dingen tegen want ook wij hebben geen tijd, althans dat vinden we, om
ruimte te maken en eens naar een gebied te rijden waar deze gewassen groeien.
Dus twee vliegen in één klap voor mij, ik bezoek mooie gebieden en ben de eerste keer
aanwezig bij een groep en dat was in Brabant, Zuid-Holland en Drenthe.
In Noord-Holland gingen we naar voor mij bekend gebied, de zilte planten bekijken in de kop
van N-H.
Maar met de groep in Limburg waar ik standaard
blijf komen omdat ik het initiatief heb genomen
deze te starten kom ik ook weer andere dingen
tegen zoals de genoemde gagel.
Overigens kunnen we die hier in het noorden
ook aantreffen maar dan moet je daar even de
moeite voor nemen en ja, dat weten we dan wel
weer.
Dus die groepen opstarten en een aantal zelf
blijven bezoeken is meer dan leuk en ideaal.
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Afgelopen week met de groep uit Friesland de Afsluitdijk over gereden naar Den Oever waar
we begonnen met thee of koffie in het Theeater, een knus gebeuren waar je heerlijk kunt
vertoeven en de consumpties prima betaalbaar zijn.
Daarvandaan reden we naar Vatrop, de Kleiput van Vatrop, waar we een ronde liepen, via de
dijk langs de zeepostelein, zeeweegbree, zeealsem en andere zilte gewassen, in combinatie
met soorten die we elders ook zien. Via het dorpje
Oosterland liepen we terug naar het beginpunt waar
we de auto’s weer pakten om naar een kappelletje
bij Stroe te rijden waar de stoelen en een tafel
standaard klaar staan in een grote zomerse
bloementuin voor hen die een rustmoment willen
inlassen.
Dat deden we daar en gebruikten onze zelf
meegenomen lunch.
Na deze heerlijke onderbreking ging de reis naar de
pieren van Den Oever waar we naar zeekraal,
zeeasters, zeekamille en heel veel andere soorten
gingen kijken.
We klommen nog een stukje over de basaltblokken, genoten van het mooie uitzicht, van de
appeltjes die we scoorden en van de prachtige rozenbottels die zelfs op de pier hun best
doen.
Dit soort dagen zijn goud waard! De reacties zijn zo positief
dat we overal in het land heel veel van dit soort groepen
wensen.
Dan maken we met elkaar snel een verschil want positieve
dingen delen gaat snel, is altijd overal welkom en via deze
leuke middagen gaan de personen die nog geloven dat
diverse producten in de winkels goed voor ons zijn vanzelf
relativeren, nadenken en ook zij komen tot een ander inzicht.
We spreken niet over onderwerpen als vaccinaties tijdens
deze middagen, dat staat niet op de agenda, maar in de
wandelgangen van de gesprekken komt het echt wel voorbij en benoemen we Ellen Vader
die in deze nieuwsbrief weer een bijdrage heeft geleverd, komt de naam van Bert
Heintzberger voorbij; ook Bert levert in deze
nieuwsbrief zijn bijdrage, oftewel, het ene is
niet losgekoppeld van het andere maar we
beleven het anders dan wanneer we naar
een lezing luisteren.
Daarom zijn de studiegroepen zo belangrijk
geworden, het zijn er nu 22 waarvan 21 in NL
en 1 in België bij Antwerpen.
Met gelijkgestemden een middag
doorbrengen…
Minimaal zesmaal per jaar draait elke groep,
sommigen wat vaker maar dat is dan op
eigen initiatief.
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De ‘Wandelende groepen’ starten om 11.00 uur en de andere groepen op een vaste locatie
om 13.30 uur, bij beiden vanaf een half uur eerder verzamelen.
Wandelen kun je beter al wat vroeger op de dag starten dan heb je altijd tijd genoeg, ook in
de maanden waarin het wat eerder donker wordt.
Nieuwe website…
Project7-blad is qua site volledig vernieuwd en elke provincie heeft nu een eigen bladzijde
voor de studiegroepen.
Je kunt zo precies zien of er in jouw omgeving iets op de agenda staat en wat het onderwerp
is.
Ook zie je als je bijvoorbeeld Zeeland aanklikt dat er (nog) niets is, dus voel je welkom zelf de
uitleg aan te vragen of anderen in je omgeving hier attent op te maken en voor je het weet
doen jullie ook mee want zo ontstaan de groepen overal.
In Limburg zijn er vier, zo ook in Noord-Holland en in Friesland.
In Brabant drie, in Groningen twee, in Drenthe één, in Gelderland één, in Zuid-Holland twee,
in België één.
Van die 22 zijn er 8 ‘Wandelende groepen’.
Deze ‘Wandelende groepen’ leggen de concentratie van afspreken in de voorjaars-, zomeren najaar maanden. De andere groepen draaien het hele jaar door, sommige verdeeld met
steeds twee maanden ertussen, anderen iets anders maar minimaal zesmaal per jaar is wat
we vragen als iemand gastvrouw of gastheer wil worden.
Wekelijks recept…
Wie deze recepten krijgt, krijgt ook de gelegenheid af en
toe als gast een wandeling langs 'wilde' groenten,
kruiden en eetbare bloemen mee te maken.
We organiseerden dit viermaal in het Gaasterland in de
afgelopen maanden op zondagen.
Woensdagmiddag 20 september is er weer een
gelegenheid in Heeg (tussen Sneek en Balk).
Ook alweer gratis :)
Een andere locatie en een andere middag in de week.
Leuker kunnen we het niet maken maar wellicht wel je interesse wekken voor dit onderwerp
wat o zo belangrijk is.
Alles wat we nodig hebben groeit om
ons heen en is negen van de tien keer
gezonder en veiliger om te gebruiken
dan de zooi uit pakjes, zakjes, blikjes en
de andere ellende waar je geld voor
moet betalen. Hoe bizar is het?
Gif kopen en zonder nadenken vrolijk
op tafel presenteren en 'bang' zijn voor
dat wat gezond is en om ons heen
groeit.
De omgekeerde wereld!'
Laat ons je uitdagen anders te gaan
kijken naar al deze zaken.
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Dus via al deze activiteiten komen de GVL-locaties ook steeds in beeld want we verwijzen
dan weer naar onderwerpen die daar via lezingen te beluisteren zijn.
We gaan de goede tijd weer tegemoet wat dat betreft. Elke nieuwe groep die in de komende
maanden gaat starten, studiegroepen op een vaste locatie met diverse onderwerpen op de
agenda, bezoek ik altijd de eerste middag. Komend seizoen ga ik overal zuurkool laten
maken.
Dat staat vast dus wie interesse heeft om een
groep te beginnen weet dit op voorhand,
eerste keer staat zuurkool op ‘het menu’.
Veel plezier, of je nu een lezing bezoekt, een
studiegroep of alleen de nieuwbrieven
ontvangt met of zonder de recepten in het
weekend, we bieden genoeg aan, dus er is
voor elk wat wils.
Zaterdag 16 september zijn we weer in
Schoten.
Zaterdag 23 september organiseer ik
wederom een ‘wandeling’ in De Tuinen van
Appeltern bij Tiel.
Dat is de tweede mogelijkheid; vorige week
zondag was de eerste keer en omdat dit succesvol bleek herhalen we dit en volgend jaar
plan ik driemaal een dag verdeeld over het voorjaar, de zomer en het najaar.
Anneke
Gaasterland, 26 augustus 2017

In de eerste nieuwsbrief van augustus 2017 van Succesboeken.nl een mooi stukje over
‘Wie is de eigenaar van jouw lichaam’. Het stukje borduurt voort op de vragen en door
de overheid voorgestelde maatregelen rondom orgaandonatie, maar neemt nu als
voorbeeld de onlangs in Italië aangenomen wet om mensen te verplichten hun kinderen
te laten vaccineren. De redactie wil u dit niet onthouden.

Wie is de eigenaar van jouw lichaam?
De laatste nieuwsbrief van juli 2017 sloten wij onze nieuwsbrief af met de vraag: Wie is de
eigenaar van jouw lichaam? De vraag had te maken met het feit dat onze politici willen
verplichten dat iedereen orgaandonor wordt, tenzij je schriftelijk laat weten daar
‘geen gebruik van te willen maken’.
Onlangs is er in Italië een wet aangenomen die dezelfde vraag rechtvaardigt: Wie is de
eigenaar van jouw lichaam? In Italië heeft men namelijk vaccinaties verplicht gesteld, met
hevige sancties als ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Ongevaccineerde kinderen tot
zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool. Ouders die
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niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een zeer hoge
boete. Ouders die bij herhaling weigeren kunnen zelfs in de gevangenis komen.
Of je voor of tegen vaccinaties bent is hier niet de vraag. Overigens hangt dat af van wat je
gelooft, want de meeste mensen moeten een mening vormen die ingegeven wordt door
experts op dit gebied.
Om die reden willen we graag een boek van een expert
aanbevelen: Vaccin vrij! van Door Frankema.
Zij is moeder van 3 dochters en heeft zich als geen ander in dit
onderwerp verdiept en mag zich zeker na al die jaren van
informatie een expert noemen.
Waar het hier om gaat is wederom de principiële vraag: Wie is
nu toch eigenaar van jouw lichaam?
In dit geval, de ouders, of de overheid (lees onze politici).
Nu zou je kunnen denken: ach, Italië is de ver-van-mijn-bedshow, maar de vaccinatie-propagandamachine draait hevig in
Brussel en er staan meer landen op de rol waar vaccinaties
verplicht moeten worden. In België is trouwens de
poliovaccinatie al verplicht.
Afgezien ...
Afgezien van de corruptie die kan en zal plaatsvinden als politici
hier over gaan beslissen,
afgezien van de belangenverstrengeling, die al plaats heeft
gevonden (herinnert u zich nog de Mexicaanse griepprik?),
afgezien van of een vaccinatie wel of niet werkt (herinnert u zich huisarts Hans van der
Linde, die zei dat de griepprik niet werkte?),
afgezien van dat door vaccinaties er ook doden vallen (onlangs nog in de UK vastgesteld),
afgezien van dat vaccinatie-farmaceuten van alles in een vaccinatie kunnen stoppen (doen ze
nu al),
afgezien van dat er tientallen wetenschappelijke studies zijn dat vaccinaties autisme kunnen
veroorzaken,
afgezien van dat het niet bewezen is dat een verplichting helpt, de vraag blijft staan: wie is
de eigenaar van jouw lichaam?
Het is een principiële vraag die niet beantwoord kan worden met: af en toe ikzelf en af en
toe een ander ...
Of jij beschikt over je lichaam óf de politici.
Als je het antwoord voor jezelf weet, laat het antwoord dan ook weten aan je omgeving, je
plaatselijke politici, je landelijke politici (hun e-mailadressen zijn zo te vinden op internet),
e.a.
Wederom: het gaat hier niet over de vraag of je wel of niet voor of tegen orgaandonatie
bent, of voor of tegen vaccinaties; het gaat hier om onze vrijheid, ons lichaam.
De nieuwe orgaandonatiewet is aangenomen in de 2de Kamer omdat 1 politicus niet op tijd
was om te stemmen. Was hij wel op tijd geweest dan was de wet niet aangenomen geweest
omdat hij tegen wilde stemmen ... zo wordt er met je lichaam omgesprongen!
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Ondanks dat we je wederom deze dag hebben ‘ingestuurd’ met een principiële vraag,
wensen wij al onze lezers bijzonder veel wijsheid, een goede gezondheid en mooie leer- en
leesmomenten toe.

Locatie Alkmaar
– lezing Aafke Douma en Rob Heiligers
Beste allemaal,
De zomerperiode is alweer voorbij en oh wat ging het snel!
Het nieuwe seizoen start op vrijdag 8 september. Dan ontvangen wij Aafke Douma en Rob
Heiligers. De titel van hun lezing is Natuurlijk Orakel.
Deze keer weer een spirituele lezing. Nou ja, lezing. Eigenlijk ook weer niet.
Ik merk ook dat ik wat zit te struggelen (om maar een goed Nederlands woord te gebruiken)
met deze aankondiging. Het woord ‘natuurlijk’ wordt niet voor niets gebruikt in de titel:
behalve dat wijzelf en alles wat er die avond gebeuren zal natuur(lijk) is, zal de avond ook
een natuurlijk verloop hebben. Geen van ons kan een goed verwachtingspatroon neerzetten.
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Er komt wat komt, het loopt zoals het loopt. Hoe kan ik dat nou goed verwoorden en onder
jullie aandacht brengen?
Aafke en Rob verwoorden het zo:
“Natuurlijk orakel is een bijeenkomst waarbij de helderziendheid van Aafke en de
theaterkwaliteiten van Rob op natuurlijke wijze samenkomen. Rob is de toegankelijke
spreekstalmeester binnen een wonderlijk en merkwaardig gebeuren waarbij Aafke volledig
helder ziet, hoort, voelt, weet wat er speelt.
Zij fungeert hierbij als Orakel, als spreekbuis van een
‘collectief van intelligenties’, die zich met de nodige
humor ‘Silent Zoomers’ noemen. Mysterie en gezond
verstand gaan hand in hand. Passende liefdevolle
informatie wordt onthuld ‘ter leering ende vermaeck’.
Door op iemand af te stemmen komt er zeer specifieke
en relevante informatie vanuit het bewustzijnsveld of
Akasha bij Aafke binnen. Er is tussen hemel en aarde
veel gaande wat volkomen onverklaarbaar lijkt. Rob is
de gepaste gids en intermediair tussen Aafke en de
aanwezigen.
In het eerste gedeelte van de bijeenkomst worden
vragen van aanwezigen beantwoord.
Na de pauze is er ruimte voor groepsmeditaties. Hierbij
is de samenstelling van het publiek altijd leidend voor
wat we gaan doen”.
Snapt u het? Nou, ik niet. Of u het nu wel of niet snapt,
komt het zien! Ervaren! Beleven!
Graag even aanmelden via gvlalkmaar@gmail.com.
Maak alvast even kennis met Aafke en Rob:
Interview door Earth Matters (33 minuten):
https://www.youtube.com/watch?v=Z44Ed6FsApY&index=18&list=PLqVxX1KAhhaqo6XHc
qCMLZWrEhPhXCk7E.
Met vriendelijke groet,
Annette Ochse
GVL Alkmaar
06-25180174
Email
: gvlalkmaar@gmail.com
Facebook
: https://www.facebook.com/Gezond-VerstandLezingen-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
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Locatie Schoten
Beste mensen met Gezond Verstand,
Zaterdag 16 september verzamelen we weer in
het Kasteel van Schoten voor de volgende Gezond
Verstand Namiddag.
Anneke heeft weer twee sprekers kunnen strikken voor
een zeer interessante middag:

PURUSHA VAN DE GRAAF:
Hoe kunnen wij de LIEFDE in onszelf weer HERINNEREN?
&

ROBBERT GEELEN:
Een nieuwe ZORGVERZEKERING met Keuzevrijheid
en Eigen inbreng.
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We beginnen stipt om 13:00, maar je bent al vanaf
12:15 welkom in het kasteel.
In bijlage vind je de aankondiging van dit evenement,
en ook verdere uitleg over de twee lezingen.
Jullie kunnen weer enorm helpen door
deze aankondiging zo breed mogelijk te verspreiden!
En jezelf natuurlijk ook zo snel mogelijk aanmelden per
omgaande email!!
nick@rechtopgezondheid.info of
Annabelle1946@hotmail.fr

Hartelijk dank alvast.
Tot 16 september in het Kasteel van Schoten!
Veel gezonde groeten,
Nick van Ruiten
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Wandeling in Stroe, op het voormalige eiland Wieringen
Dat was geslaagd!
Alweer een mooie middag beleefd met een
bijzonder gezellige groep geïnteresseerden,
rond het thema 'wilde' groenten, kruiden en
eetbare bloemen...
In de maanden juli en augustus zijn er geen
bijeenkomsten van de Studiegroep Alkmaar.
In plaats daarvan bieden we twee
wandelingen aan, aan de deelnemers aan
deze Studiegroep; ook andere
geïnteresseerden kunnen deelnemen.
We verzamelden met een leuke groep dames
en heren in de kop van N-H bij Vatrop (vlakbij
Stroe/Den Oever).
We startten met thee en overheerlijke cake.
Marcel Wagenaar bakte een de cake en ondergetekende zorgde voor thee van een
zelfgemaakt theemengsel.
Rond de klok van 14.00 uur was iedereen aanwezig en
voorzien en konden we van start.
We liepen langs de dijk, eerst naar de pastinaak, wilde
peen, rozenbottel, bijvoet, zeepostelein, zeeweegbree,
zeesla, zeealsem en nog veel meer soorten.
Het weer was prachtig, de stemming opperbest en
geïnteresseerd; de aanwezigen kwamen uit diverse delen
van ons land, namelijk: Groningen, Drenthe, Overijssel,
Friesland, 't Gooi en uit andere plaatsen in N-H.
Via de zeekraal, spiesmelde, zeeaster en niet exact alle

soorten te benoemen liepen we via
Oosterland langs de gewone berenklauw,
smeerwortel, kaasjeskruid, stokrozen,
brandnetels, naar een braakliggend
terrein naast de kerk waar ook weer van
alles stond wat het bekijken waard was
verder, om via diverse mooie punten
waar we stopten terug te keren bij de
picknicktafel waar we waren begonnen.
Een zeer afwisselend rondje waar de
natuur het waard is bekeken te worden.
Dank aan iedereen die aanwezig was.
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Volgende maand op de eerste zondagmiddag van september zijn we weer in de kantine van
de volkstuinen aan de Helderseweg te Alkmaar waar we tot en met juni 2018 weer elke
maand aanwezig zijn, standaard op de eerste zondagmiddag van de maand.
Wat er dan op de agenda komt gaan we nog bepalen.
Deze middag in de kop van N-H gaan we volgend jaar weer plannen, wellicht op een andere
plek dan bij Vatrop, of met een andere invulling, maar we komen zeker weer terug in dit
gebied.
Met de 'Wandelende studiegroep' uit Friesland op woensdagen zijn we hier op 23 augustus
nog een keer en combineren we een bezoek aan Vatrop met een ander mooi gebied in de
buurt waar we
vandaag na deze
wandeling met een
stelletje super
enthousiaste mensen
op verkenning zijn
geweest.
We waren laaiend
enthousiast, de
zeekraal stond daar
nog mooier, sappiger,
het schorrenkruid, de
spiesmelde, alles leek
wel een eerste klas
groentezaak maar dan
rechtstreeks uit de
natuur.
We genoten van een
hapje hier en daar tot
een appeltje aan toe.
Hoe heerlijk is het:
een blaadje of een plukje hier, een bloempje daar, zilt, zoet, koolsmaak; van alles was
voorhanden.
We weten zeker dat als het weer mee wil werken we een gouden dag zullen beleven met de
studiegroep uit Friesland op woensdag de 23ste.
Wie interesse heeft in deze gezellige middagen kan mailen met de opmerking de agenda van
alle groepen (nu 22 stuks landelijk van het noorden tot in het zuiden) te willen ontvangen:
anneke@project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker
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Studiegroep Mussel in Groningen
Of het vliegt van de grond of je moet er wat meer moeite voor doen om hetzelfde aantal
mensen te bereiken...
Mussel was even uitgesteld tot de volgende datum...
In de provincie Groningen is het ons bekend dat als een groep draait, deze ook draait maar
soms heb je te maken met startproblemen.
Isabelle en ik hadden besloten de middag van 4 juli op
de agenda te Mussel op te schuiven naar 12 september,
de volgende datum die in de planning stond.
Die dinsdag heb ik ook dus meteen in mijn agenda
geplaatst.
We hebben o.a. in Winsum (Gr.) ook ervaren dat je
klein begint en er langzaam maar zeker steeds meer
personen aanhaken.
Overigens zijn in Friesland de verschillen ook redelijk

15

groot gebleken in de afgelopen jaren, de ene locatie of de andere.
Daarom gaan we gestaag door, ook in Mussel gaat het lukken een gezellige groep te laten
draaien, want wat elders kan, kan daar ook.
Op dinsdagmiddag 12 september gaan we zoals eerder bedacht buiten kijken wat eetbaar is
aan 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
We behandelen thee zetten van verse ingrediënten en gaan samen soep koken in de ketel
boven een vuurtje.
Er is wel belangtelling voor locatie Mussel, nu nog aanmelden graag en wie wel wilde komen
zien we graag op 12 september.
Dus... in Mussel gaat het goedkomen!
:)
Wie in Groningen interesse heeft kan kennis met ons maken in Winsum en in Mussel.

Anneke
anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
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Column Ellen Vader
Stukroodvlees en de eitjes
Wat hebben roodvlees en eitjes met elkaar te maken? Best wel veel!
Vaccineren dus...
Een paar weken geleden was het vraagstuk wel of niet verplicht vaccineren aan de
orde van de dag binnen de media. Het lijkt nu weer rustig geworden, maar dat is
schone schijn... Op de achtergrond en binnen de wandelgangen van het ministerie van VWS
en het RIVM zal dit onderwerp ongetwijfeld de beleidsgemoederen bezig houden.
Twee leden van de Gezondheidsraad schreven op 5 augustus een artikel voor de website Stuk
Rood Vlees met de titel: 'De ongemakkelijke realiteit van de antivaccinatie-beweging'
http://stukroodvlees.nl/ongemakkelijke-realiteit-antivaccinatie-beweging/
Een week later gevolgd (op 12 augustus) door een artikel in Trouw met dezelfde strekking van
de hand van dezelfde auteurs. Niet alleen de koptekst werd aangepast, maar de heren bleken
dan ook nog een stuk zekerder te zijn van hun taak (opdracht?): 'Vaccinatieplicht kan wel
effectief zijn'.
https://www.trouw.nl/opinie/vaccinatieplicht-kan-wel-effectief-zijn~ac629bf4/
Waar komt de naam 'Stuk Rood Vlees' eigenlijk vandaan? Uitleg op de
website: 'In 2012 sprak premier Mark Rutte de woorden: 'Je moet niet
reageren op elke stuk rood vlees dat de arena wordt ingegooid StukRoodVlees biedt vanuit academisch onderzoek een tegenwicht tegen
vluchtige meningen en ongefundeerde analyses.'
Over de auteurs:
dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van
Amsterdam, lid van de Commissie Vaccinaties Gezondheidsraad
prof. dr. M.F. Verweij, wijsbegeerte, ethiek, lid van de Gezondheidsraad
De twee 'marktonderzoekers' hebben met hun conclusie dan ook van de gelegenheid gebruik
gemaakt om beleidsmakers de oplossing op een presenteerblaadje aan te bieden: «Tegen de
achtergrond van een dreigende uitbraak en risico’s van de ziekte, zal de groep twijfelaars een
goed toegelichte verplichting veel makkelijker accepteren dan de harde kern van antivaxxers.
En het overtuigen van deze groep is meer dan voldoende om de veilige vaccinatiegraad van
95 procent te behalen »
Zouden de heren eigenlijk wel beseffen dat ook zij marionetten zijn van het
systeem?
En dan de eitjes...
Het volgende werd EenVandaag voorgelegd:
Het eierschandaal breidt zich uit, wereldwijd.
Hoe zit het eigenlijk met de miljoenen eieren waar vaccins op worden gekweekt?
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Worden die ook in het onderzoek betrokken?
Een vaccinfabrikant in Duitsland blijkt al zo'n 360.000 eieren PER DAG te gebruiken voor de
productie van een griepvaccin.
Voor 1 vaccin zijn 3 tot 4 eieren nodig. Voor de wereldwijd benodigde circa 250 miljoen
doses vaccin zijn dus 750 miljoen tot een miljard bebroede eieren
nodig. En dat 2 keer per jaar.
Zou het schadelijke product Fipronil dan geen probleem zijn bij de
productie van vaccins?
EenVandaag vroeg naar aanleiding hiervan aan het RIVM of er ook
fipronil zou kunnen zitten in deze eieren. Volgens deze instantie blijkt
na navraag bij de producenten van de vaccins dat dat niet het geval is...
http://binnenland.eenvandaag.nl/tvitems/75977/kan_er_ook_fipronil_zitten_in_de_griepvaccinatie_
En dan borrelt de vraag weer even naar boven: 'Wie bewaakt de bewakers?'
© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren:
http://www.vaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Locatie Maastricht West
– Lezing Frits van der Blom
Noteer alvast in je agenda: zondag 24 september, 14.00 uur (zaal
open vanaf 13.30 uur) lezing door Frits van der Blom, huisarts in
ruste: "Medische illusie en kanker op dood spoor".
Aanmelden kan overigens nu al:
gvl.maastrichtwest@gmail.com

100 jaar geleden had slechts 1 op 800
mensen een vorm van kanker.
Nu, (in Europa) 1 op 3 mensen.
Wat is er de laatste eeuw eigenlijk
gebeurd?

Voor meer info zie de foto.

Frits komt voor de 2e keer naar
Maastricht West voor een lezing.
Zijn vorige lezing ging over "vet ziek van
ziek vet" en was druk bezocht.

Voel je niet geremd dit bericht te delen.
Er wordt deze middag voor velen
interessante informatie gegeven.
Anneke Fokkema,
Gastvrouw locatie Maastricht West
Tel. : 06-24405539
mail: gvl.maastricht@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Maastricht-West475590869245464/
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7-Blad bijeenkomst Studiegroep Landgraaf
Vrijdag 15 september hebben we weer een
bijeenkomst van 7-Blad Studiegroep Landgraaf.
Deze keer gaan we in Chutney maken. Chutney is een
soort tafelzuur, pittig van smaak, smeerbaar en met
zeer veel gebruiksmogelijkheden. Voor op een
boterham met kaas, om te dippen met kaas of bij een
lekker stuk vlees als sausje.
Het bestaat uit fruit en/of groenten met kruiden, uien,
azijn en suiker(deze met natuurlijke suiker.) Samen met wat kruiden wordt het een echte
lekkernij om van te smullen.
Zelf mee nemen:
- Fruit kan zelf mee genomen worden om de kosten te drukken (appel, vijg, pruim, mango,
perzik, tomaat, paprika).
Er kan zelfs minder gaaf fruit en groenten in verwerkt worden.
- En natuurlijk goed schoon gemaakte potten om de Chutney in te bewaren!
Deze studiemiddag wordt gehouden op: vrijdag 15 september
Bijeenkomst 13.00 uur aanvang 13.30 uur tot +/-17.00 uur
Kosten €10,- per persoon contant betalen bij aankomst + kosten van de gebruikte
ingrediënten.
Aanmelden voor 14 september bij:
Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372HA Landgraaf
Email: yvonnespierts@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Yvonne Spierts Voedingsconsulente/ Herboriste
Volgende bijeenkomsten:

2017:
17 november: Instant groentebouillon maken, bij goed weer kruiden wandeling

2018:
26 januari:
23 maart:
18 mei:
27 juli:
28 september:
23 november:

Hoestsiroop maken, bij goed weer kruiden wandeling
Kruiden wandeling
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen
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Een overdenking van Ellen Vader op de facebookpagina van Vaccin Vrij.

Wanneer...
… kinderen met hiv of hepatitis B naar school kunnen, zonder hun aandoening bekend te
hoeven maken (want beschermd door de wet), maar gezonde vaccinvrij kinderen niet naar
school mogen, terwijl ze geen ziekte onder de leden hebben, maar niet ingeënt;
... kinderen een heel arsenaal medicijnen mee naar school nemen en dat normaal gevonden
wordt, maar gezonde vaccin/medicijn/ziektevrije kinderen niet naar school mogen;
... het oké is dat een kind Prozac slikt op school, maar een kopje groene thee bij de lunch
scheef bekeken wordt;
… alle gevaccineerde kinderen op school waterpokken hebben, maar niet één
ongevaccineerd kind ziek is, dan wordt die laatste wel naar huis gestuurd;
… er steeds meer vaccins verplicht worden en uitbraken toenemen, de
schuld nog steeds bij de ongevaccineerden gelegd wordt;
... het cool lijkt om te protesteren tegen Monsanto omdat glyfosaat
kankerverwekkend is, maar dit wel oké is in vaccins;
… vegetariërs geen vlees willen eten omdat ze dat wreed vinden, maar het
wel normaal vinden dat vaccins dierlijk DNA bevatten;
... christenen tegen abortus zijn, maar het gebruik van foetuscellen voor een vaccin
wel verdedigen;
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... stoffen officieel als vergif voor de mens worden beschouwd, tenzij het in vaccins zit;
… men ervan overtuigd is dat vaccins niet werken als de vaccinatiegraad onder de 98% ligt.
Dan weet je dat je in een totaal gehersenspoelde en door de overheid gecontroleerde
maatschappij leeft.
De wereld op z'n kop...
Vrije vertaling van de tekst geschreven door Landee Crier (VacTruth en Stop Mandatory
Vaccination).
https://www.facebook.com/vaccinvrij/

Even terug in de tijd.
Sommige stukken en stukjes verdienen het om blijvend of nogmaals
aandacht aan te besteden. In de nieuwsbrief van augustus 2016
(http://www.project7-blad.nl/2016.08.21-GVL-NIEUWSBRIEF-08-21.pdf)
een bijdrage van Bert van Tol over hormoon verstorende stoffen.
De redactie ‘gooit’ dit artikel in de herhaling.
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Hormoon verstorende stoffen
Onlangs kreeg Anneke onderstaande mail:

Hallo Anneke,
Vorige week had ik bij toeval mijn TV op de Belgische zender Canvas staan.
Daar kwam een documentaire langs over Hormoon verstorende stoffen .....
Schrikbarend is het wat je ziet! ...
Waar de chemische industrie ons mee in aanraking brengt.
Hieronder de links:
https://gezinsbond.be/Documents/Hormoonverstoorders.pdf
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.45502?video=1.27
14115
https://www.youtube.com/watch?v=h4jMnTkkS-A
Alle mensen mogen wat mij betreft op de hoogte worden gebracht!
Sowieso kan de lijst over Hormoon verstorende stoffen de openbaarheid in.
Want waar goedbedoelende mensen welbewust met gezond eten bezig zijn, is er een andere
gezondheidsbedreigende factor die heel veel schade aanricht en dus ook aangepakt moet
worden.
Wil je nog meer weten dan kan je googelen op Hormoon verstorende stoffen en op
Hormoonverstoorders ....

Het wordt tijd dat iedereen dit gaat WETEN !!

Hartelijke groet,

Bert van Tol
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De redactie werd gewezen op een opinieartikel op trouw.nl van huisarts Hans van der
Linde over de jaarlijkse ronde van de griepprik. Voor het artikel op trouw.nl: zie de link
onderaan.

Waarom we moeten stoppen met de griepprik
OPINIE
Hans van der Linde 3 augustus 2017
OPINIE

Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te
stoppen, stelt huisarts Hans van der Linde.
Miljoenen Nederlanders krijgen dit najaar weer de griepprik. Het nut van deze vaccinatie
wordt echter toenemend in twijfel getrokken. Het ministerie van financiën plaatste
afschaffing van de griepprik recent op de 'ombuigingslijst 2017' van mogelijke besparingen.
Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet terecht op die lijst. Het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde sprak zich onlangs in een hoofdredactioneel commentaar afwijzend uit over
griepvaccinaties. Royale beloning van huisartsen draagt volgens dat commentaar bij aan
instandhouding van griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van medewerking van
huisartsen. De kritiek verstomde.
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Griepvaccinatie is een schoolvoorbeeld van medisch handelen dat blijft voortbestaan door
conflicterende belangen die bewust of onbewust van invloed zijn. Artsen en wetenschappers
met conflicterende belangen beslissen mee over griepvaccinatie in de Gezondheidsraad.
Mensen vragen zich af waarop de controverse over griepvaccinatie onder medici berust. Het
antwoord luidt: op conflicterende belangen. Wetenschappelijke bronnen die onafhankelijk
zijn, zoals het Tijdschrift voor Geneeskunde en het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin,
wijzen griepvaccinatie af. Artsen en wetenschappers met bindingen met vaccinproducenten
bepleiten vaccinatie. Ook monomanie speelt een rol. Laat specialisten nooit beslissen over
volksgezondheidszorg. Met name niet door virologen die infectieproblematiek uitsluitend
benaderen vanuit de optiek van vaccineren.
Griepvaccinatie is een schoolvoorbeeld van medisch handelen dat blijft voortbestaan door
conflicterende belangen die bewust of onbewust van invloed zijn. Artsen en wetenschappers
met conflicterende belangen beslissen mee over griepvaccinatie in de Gezondheidsraad.
Mensen vragen zich af waarop de controverse over griepvaccinatie onder medici berust. Het
antwoord luidt: op conflicterende belangen. Wetenschappelijke bronnen die onafhankelijk
zijn, zoals het Tijdschrift voor Geneeskunde en het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin,
wijzen griepvaccinatie af. Artsen en wetenschappers met bindingen met vaccinproducenten
bepleiten vaccinatie. Ook monomanie speelt een rol. Laat specialisten nooit beslissen over
volksgezondheidszorg. Met name niet door virologen die infectieproblematiek uitsluitend
benaderen vanuit de optiek van vaccineren.

Ondersterfte
Vaccinatievoorstanders beweren dat er jaarlijks 2000 griepdoden zijn. Ze baseren dat louter
op landelijke oversterfte als er influenza heerst. Maar er zijn ook jaren met ondersterfte. Die
jaren worden genegeerd en de oversterfte wordt zonder begin van bewijs toegeschreven
aan griep. In werkelijkheid weten we niet bij benadering hoeveel mensen aan griep
overlijden. Die bewering van mij bracht NRC.Next ertoe om een factcheck te doen.
Resultaat: grotendeels waar. Slechts een fractie van 2000 mensen overlijdt aan influenza,
maar we hebben geen idee hoeveel. Laat staan dat we weten of er ook overleden mensen
gered zouden zijn door vaccinatie. En dat is waar het om gaat.
Ruim veertig jaar lang vindt griepvaccinatie nu plaats zonder proefondervindelijk bewijs.
Influenzavaccinatie is een vorm van primaire preventie, oftewel medische behandeling,
louter uit voorzorg. Bewezen effectiviteit is daarbij een onverbiddelijke eis. Vaccinatie
zonder bewezen nut voldoet niet aan basale voorwaarden van
primaire preventie en vormt een risico voor de volksgezondheid.

Het vereiste onderzoek naar het nut van griepvaccinatie is eenvoudig
uitvoerbaar, duurt slechts negen maanden en kost maar een fractie
van het bedrag dat we jaarlijks aan griepvaccinaties uitgeven.
Waarom is dat onderzoek nog nooit gedaan? Vaccinproducenten
zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat
griepvaccinatie nuttig is. Een miljardenvoordeel, want overheden zullen veel meer mensen
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laten inenten. Toch hebben vaccinproducenten dat onderzoek nooit gedaan. Die
constatering spreekt boekdelen. Producenten weten dat ze met onderzoek hun huidige
miljardenomzet in de waagschaal stellen.
Concluderend moeten we griepvaccinaties afschaffen. Dat mede op grond van een rapport
van de Gezondheidsraad uit 2013 dat glasheldere criteria geeft voor opname van vaccinaties
in een publiek programma. De griepinentingen voldoen daar van geen kant aan. Met name
niet aan de vereiste effectiviteit en doelmatigheid van vaccinaties. Op grond van dat rapport
kan de griepprik afgeschaft worden.
Het artikel nalezen op trouw.nl:
https://www.trouw.nl/opinie/waarom-we-moeten-stoppen-met-de-griepprik~abfb9e5b/

De laatste weken ontkomen we er niet aan. Fipronil, de insecticide die gevonden is in
eieren en de media deels op z’n kop zette.
Maar wat weten we eigenlijk over deze insecticide?
Silvia Rietveld wees de mensen van Project 7-blad op een artikel op sailhome.org.
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Een deel uit Silvia’s email: Mijn vraag is gaat u nog iets publiceren over de huidige
fipronil zaak? Ik had gelezen dat fipronil juist heel schadelijk is in kleine dosis ipv grote! Er
is ook een stof die vrijkomt na afbraak van fipronil die veel schadelijker is dan fipronil
zelf! Het zit in nog zoveel producten!

Fipronil
In 1996 werd Fipronil op de markt gebracht in de Verenigde Staten van Amerika. Rond die
tijd zal het ook in Europa en de rest van de wereld toegelaten zijn door de
toetsingsinstanties van meerdere landen.
Fipronil werd beschouwd als een zeer veilige insecticide voor mensen en (huis)dieren, daar
het middel ‘selectief’ zou werken bij ongewervelde dieren en niet (of minder?) bij
ongewervelde dieren.
Dat het middel ‘selectief werkt bij ongewervelde dieren en niet bij gewervelde dieren’ werd
niet geheel begrepen.
Fipronil doodt een insect door het aantasten van het centrale zenuwcentrum.
Onderzoek toont nu echter aan dat zelfs de kleinste blootstelling aan het middel giftig is voor
zowel ongewervelde als gewervelde dieren (dus ook voor mensen).
Hieronder een aantal stukken uit het bericht op de website van sailhome.org. De link voor
het hele artikel vindt u onderaan.

Fipronil in parts-per-trillion can mutate proteins and kill human liver cells.
Fipronil has been shown to mutate proteins and to kill human liver cells at concentrations of
0.1 nM.
That is harm at ~very~ low exposure.
Meanwhile, the government allows fipronil residue in foods at levels 220x to 34,000x
higher.
The researchers noticed that the dose-response curve was non-monotonic.
In other words, the smallest doses were more toxic than larger ones (see hormesis for more
about this kind of toxic behavior).
Also, the researchers found that fipronil sulfone, a chemical left over after fipronil breaks
down, was more toxic than fipronil itself.
Fipronil sulfone caused cell death at lower doses.
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Fipronil is extremely toxic to termites and has gained popularity for use around commercial,
residential, hospital, and school grounds.
Fipronil degrades slowly on vegetation (half-life of 7.3
months depending on substrate and conditions) and
relatively slowly in soil and in water (half-life can
accelerate to 36 hours in water and sunlight).
Desulfinyl fipronil and fipronil sulfone are two of the
chemicals left over after fipronil decays.
They result
from photodegradation, biotransformation or
oxidization mechanisms.
Both of these chemicals are more toxic than fipronil
itself.
They are also very persistent in the environment.
In other studies where the animals survived, fipronil
‣Disrupted endocrine activity and caused adverse
reproductive effects
‣Impaired spinal cord development
‣Caused developmental delays, reduced brain weight, reduced cognition, hearing
impairment and hair loss
‣Caused thyroid cancer
Fipronil is applied to rice fields as an insecticide. The runoff was found to be highly toxic to
crayfish.
Fipronil has been observed to bioaccumulate in fish, where some of it biotransforms into
fipronil sulfone.
Fipronil is highly toxic to bees, with death resulting from 0.1 ng exposure. Bees are a critical
link in the ecosystem. Fipronil (and imidacloprid) are implicated in Colony Collapse Disorder.
Het gehele artikel lezen op de website van sailhome.org:
http://www.sailhome.org/Concerns/BodyBurden/Sources3/Fipronil.html
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Donderdag 31 augustus een middagje druiven...
Donderdagmiddag 31 augustus organiseren we vanuit Project7-blad een middag te
Kimswerd in Friesland.
Thuis bij één van de dames verbonden aan
één van onze studiegroepen kunnen we
zien hoe zij druiven teelt.
En... lekker dat die zijn
:) Recent
geproefd, of er een Engeltje...
Naast dat je vragen mag stellen aan An en
natuurlijk genieten kunt van de druiven
gaan we ook op en wellicht rond het erf
kijken en bespreken wat eetbaar is aan
'wilde' groenten, kruiden en bloemen.
Een gezellige ongedwongen middag te Kimswerd
waar we om 14.00 uur beginnen en iedereen
welkom is vanaf 13.30 uur.
Waar ligt Kimswerd?
Vlakbij Harlingen.
Ditmaal vragen we niet het vaste tarief van 10 euro
maar mag je een vrijwillige bijdrage geven.
Deze middag zal An je ontvangen met koffie of thee.
Opgeven via mij is verplicht want An wil wel weten
op hoeveel personen zij kan rekenen in verband met
het zetten van koffie en thee.

anneke@project7-blad.nl
De foto is genomen tijdens een bijeenkomst van de
‘Wandelende studiegroep Friesland’ op 23 augustus.
An trakteerde op druiven…
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Column Bert Heintzberger
BESPREKING VAN HET ARTIKEL VAN ROEL VAN WIJK EN COR AAKSTER:
INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
TIG no 4 -2013 9 ( Tijdschrift voor integrale geneeskunde )
Met een aanvullend commentaar van de auteur
EEN NIEUWE (?) KIJK OP HET FENOMEEN TUMOR
DEEL I

Citaat TIG:
Inleiding
In deze aflevering vestigen de auteurs in het merendeel van hun
bespreking de aandacht op ontwikkelingen in het
complementair/alternatief denken op het gebied van kanker. Op dit
gebied wordt voortdurend naar nieuwe benaderingen gezocht. In dat
zoeken staat ondermeer de systeembenadering centraal, met name wat betreft de
omgeving van de tumor. Kunnen we door de omgeving van de tumorcel te veranderen ook
de groei en de differentiatie van de tumorcel beïnvloeden? Een andere zoektocht naar
mogelijkheden om kanker te benaderen is het onderzoek naar nieuwe therapievormen.
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De mogelijke therapeutische waarde van yoga en muziektherapie zijn in dat opzicht
onderzocht. Daarnaast wordt een onderzoek geëvalueerd dat de betrouwbaarheid van de
Ayurvedische diagnostiek onderzoekt. Tenslotte wordt nagegaan hoe ver de integratie is
gevorderd van de nieuwe therapievormen in de geneeskunde in de Verenigde Staten.
Het onderzoek van Kienle 2012. Van reductionisme naar holisme. Een systeemgeoriënteerde benadering in het kanker onderzoek.
Een citaat in dit onderzoek van Kienle:
De tijd is gekomen voor een verschuiving van het kankerparadigma. Dat valt samen met een
groeiend besef van het belang van de micro omgeving waarin cellen leven. Onderzoek heeft
uitgewezen dat kankercellen minder autonoom zijn dan werd aangenomen. Celdeling,
celoverleving, apoptose, differentiatie, invasief vermogen om te metastaseren, angiogenese
en gevoeligheid voor drugs worden alle gemodificeerd door de micro-omgeving van de
cellen. Een bijzonder belang in die regulatie wordt uitgeoefend door de extracellulaire
matrix. Deze regelt niet alleen tijdens de vroege ontwikkeling de groei en differentiatie van
het organisme, maar speelt ook bij de tumorcel groei een belangrijke rol in de intercellulaire
communicatie.
Verder worden dan in het artikel methoden besproken die gebruikt zouden kunnen worden
om die extracellulaire matrix te beïnvloeden: zoals: oosterse kruiden, muziek therapie, yoga,
ayurveda.
Samenvatting en commentaar:
Opnieuw is de redactie erin geslaagd een aantal interessante artikelen en ontwikkelingen in
de geneeskunde en zorg te selecteren en in verkorte vorm te presenteren. De meest
opvallende fenomenen zijn die van de accentverlegging qua denkmodel en de vernieuwende
methodologie die wordt nagestreefd. De veranderingen in het denkmodel betreffende in
feite een verschuiving van het accentueren van het oorzakelijke agens (bijvoorbeeld bij
kanker) naar aandacht voor de (individueel bepaalde!) omgeving waarbinnen dit agens zijn
werk doet. Door deze omgevingscondities (therapeutisch) te doen veranderen, kan het
agens in zekere zin in toom worden gehouden of wellicht zelfs worden vernietigd. Althans,
dat is de grote uitdaging voor verder onderzoek. De eigen methodologie sluit hierbij aan
door het streven naar individu-gerichte diagnostische zekerheid, door aandacht voor het
interactiefenomeen en procesmatige ontwikkelingen, door multivariate analysemodellen
etc. Op beide gebieden zullen de integraal/complementaire geneeswijzen een belangrijke
bijdrage kunnen leveren.
Einde citaat.
Een aanvullende zienswijze op het ontstaan en de behandeling van een tumor.
De extracellulaire matrix is het systeem van Pysincher.
Nieuwe onderzoeken oa door Roel van Wijk geven aan dat het collageen fungeert als een
glasfiber kabel. Een dergelijk systeem leent zich bijzonder goed voor het vervoer van
informatie. In dit geval: licht.
In de quantum fysica neemt men aan dat het licht fungeert als een drager van informatie.
Van informatie die komt vanuit hogere dimensies. ( het licht creëert de 4e dimensie: de tijd )
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Dit licht in de mens heeft men zichtbaar kunnen maken middels zeer gevoelige apparatuur,
die men gebruikt om de verste melkwegstelsels te fotograferen.( foto van de licht gevende
mens )
Een dergelijke foto is ook van de mens gemaakt. Het licht dat loopt door deze glasfiberkabels
van collageen ( de meridianen ) noemt men biofotonen.
Biofotonen vervullen een overkoepelende rol in de regulatie van alle processen, die zich in
de 3 miljard cellen van ons lichaam zich afspelen. Zij besturen het DNA. Zij bepalen waar en
wanneer welke eiwitten aangemaakt gaan worden. Het DNA is slechts een simpele machine,
die eiwitten aanmaakt. Het DNA is niet autonoom.
De informatie van de biofotonen wordt overgedragen aan water. Water heeft een
geheugen. ( westerman, emoto )
De extracellulaire matrix is een open systeem. Elke cel is aldus van alle informatie in elke
andere cel op de hoogte.
Onderzoeken ( Popp in Duitsland ) naar de aard en golflengten van dit licht kunnen een
belangrijke ontwikkeling geven in diagnostiek en behandelingen van ziekten. Een stap verder
is natuurlijk om onderzoek te verrichten naar de informatie die gesuperponeerd is op de
biofotonen.
Wat is nu het wezen van een tumor?
Als licht de superponerende en regulerende controle is van alle processen, die zich in ons
lichaam afspelen, zou het dan kunnen zijn dat bij een tumor er op dat gebied een
ontregeling is?
Het zou wel eens kunnen zijn dat een tumor qua informatie overdracht afgesneden is van de
rest van het lichaam. Dat is een hypothese.
Hoe zou dat kunnen, zijn er aanwijzingen voor deze hypothese?
Stel dat er een werkelijke wal of omheining rondom een bepaald stuk weefsel bestaat,
gewoon door vervuiling. Een structuur waar geen licht door heen kan. Een dergelijk gebied
staat dan niet meer onder controle van de rest van het lichaam. Er zouden zich dan
autonome processen op den duur kunnen gaan afspelen.
Een dergelijke wal kan opgeworpen worden door een letterlijke vervuiling van onze
extracellulaire matrix. Dat kunnen virussen, chemische stoffen etc zijn. Hier vallen dan
bepaalde beroepsziekten onder zoals bijvoorbeeld het prostaat carcinoom bij schilders door
menie houdende verfstoffen. Dit is een van de eerste ontdekkingen dat er een relatie
bestaat tussen chemische verbindingen en kanker. Het begrip kanker verwekkende stoffen is
toen geboren.
Maar kunnen psychische problemen ook een dergelijke wal opwerpen?
Men heeft in Duitsland empirisch ontdekt dat met alternatieve therapieën een kanker zich
veel beter niet regulier liet behandelen indien men eerst psychische problematiek tot een
oplossing bracht.
In de acupunctuur maakt men geen onderscheid tussen ziekten die hun oorsprong in de
materie of de geest hebben. Er bestaat geen scheiding tussen lichaam en geest.
Indien men een groot psychisch trauma heeft meegemaakt, dan kan men zich voorstellen
dat het lichaam een dergelijk trauma verdringt.
Hoe doet het lichaam dat?
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Waarschijnlijk ook op dezelfde manier zoals bij een materiele vervuiling door er een hek of
een muur omheen te plaatsen. Hoe dat het lichaam dat doet is nog onzeker. De praktijk
wijst echter uit, dat er een dergelijk systeem moet bestaan.
De behandeling van een tumor met hypnose .
Hypnose wordt ook reeds een tijd gebruikt om de informatie in het cellulair geheugen bij
allergieën te wissen. ( Jankes de Ridder ).
MacKensie deed al in 1886 een verslag van een patiënt met een rozenallergie, die een astma
aanval kreeg na het zien van een papieren roos.
Hypnotische technieken beïnvloeden bewustzijn , perceptie, herinnering en gedrag en
kunnen hierdoor helpen het psychisch functioneren te verbeteren en het beloop van
medische aandoeningen positief te veranderen.
Een interessante casus in deze is de volgende:
Een patiënte heeft na een meniscus operatie een verlamming aan haar rechterbeen
overgehouden. De zenuw is op 2 plaatsen door een foutieve injectie techniek met de
verdovingsvloeistof blijvend beschadigd geraakt. 3 jaar na de operatie heeft de zenuw zich in
zo verre herstelt dat het lijkt met neurologische onderzoeken, dat het been toch weer
enigszins zou moeten kunnen functioneren. Dat is echter niet het geval. Patiënte kan nog
steeds slecht lopen. Zakt door het been heen. Moet stokken gebruiken.
Na 1 sessie met hypnose kan patiënte meteen erna voor 80% weer goed lopen. Hierbij moet
vermeld worden, dat patiënte echt in een zware hypnose is geraakt. Lang niet iedereen is
geschikt of wil zich overgeven aan deze techniek.
De hypnose sessie was er opgericht om de verbinding tussen de hersenen en het been weer
te herstellen. Er was kennelijk niet meer echt sprake van een lichamelijke blokkade, maar er
was een geestelijke blokkade.
Op zich is hypnose al een heel oude techniek. Hypnose en een diepe meditatie hebben veel
met elkaar gemeen. Door het constant uitspreken van een mantra kan men in een trance
komen. Dit zijn technieken die duizenden jaren oud zijn en toegepast worden in de oosterse
landen. Het beoogde doel is ontspanning en het verwerken van negatieve emoties en ook
negatief karma. Dus er is niets nieuws onder de zon.
Een verklaring waarom de hypnose bij uitstek een zo belangrijke rol kan spelen in de
behandeling van een tumor.
In het onderzoek van Kienle worden al andere technieken vermeld zoals Yoga,
muziektherapie.
Toch neemt ( zelf)hypnose een speciale plaats in. Zelfhypnose lijkt op een trance van een
diepe meditatie.
Psychische problematiek, stel bijvoorbeeld incest, kan zo ver verdrongen zijn, dat het
lichaam inderdaad niet meer weet dat dat gebeurd is. Het lichaam zet er inderdaad een
“hek” omheen. Met hypnose kan men wel doordringen tot die verdrongen emoties en ze
alsnog weer behandelen door ze actief te maken en deze emoties en of gebeurtenissen
meteen nu op een goede manier verwerken.
Wat ziet men dan gebeuren?
Stel het voorbeeld van de incest. Gebieden die met de seksualiteit te maken hebben zoals de
voortplantingsorganen, de nieren maar de ook de lever ( waar het ego zetelt, die verdrongen
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is door machtsmisbruik), gaan nu beter functioneren. Mochten er zich in deze organen
processen hebben ontwikkeld in degeneratieve zin zoals tumoren, cysten etc, dan ziet men
dat die processen nu beter te behandelen zijn. Ze zijn zelfs omkeerbaar. Dat geldt ook voor
tumoren. Alles hangt er nu natuurlijk vanaf in wat voor stadium de tumor zich bevindt. Maar
in principe is een tumor te behandelen en zelfs te genezen, indien men de tumor weer onder
controle van het lichaam stelt. In dit geval dus door de omheining op te ruimen.
Hypnose is in vele gevallen een ideale therapie.
Terug naar het onderzoek van Kienle, citaat:
Dat betekent dat nog onbekende therapeutische resultaten zijn te behalen door de microomgeving van de tumorcellen te beïnvloeden. Kienle geeft in dit verband veel recente
onderzoeksgegevens die aantonen dat het initiële dogma “eens een kankercel, altijd een
kankercel” niet langer geldig is. Langzaam groeit de opvatting dat kankercellen en
kankerweefsel op vele fronten vergelijkbaar is met embryonaal en regenererend weefsel, al
bestaan er ook duidelijk verschillen.
Het fenomeen “hek / omheining/ blokkade “.
Het fenomeen van het bestaan van een omheining is mogelijk een verklaring waarom met
energetische testen een tumor in een groot aantal gevallen niet opgemerkt wordt.
Terwijl in vele gevallen de diagnose kanker regulier reeds duidelijk is vastgesteld.
Immers met energetisch testen kan men ook niet door die omheining heen dringen.
Dit is een groot manco in de energetische geneeskunde. Pas nadat de tumor schade is gaan
aanbrengen aan het omliggende weefsel, dan pas wordt hij opgemerkt. Met andere
woorden: een tumor is voor een lichaam gewoon een normaal weefsel. Een weefsel dat zich
echter ontrekt aan de algehele ordening en regulatie van het lichaam.
Er zijn nu ontwikkelingen in de alternatieve geneeskunde waarmee men het bestaan van een
dergelijke omheining kan aantonen. Men kan namelijk wel aantonen en testen dat er een
omheining bestaat, men kan echter niet zien wat er binnen die omheining zich afspeelt.
Indien men nu oa met behulp van hypnose een opening in die omheining kan maken, al of
niet permanent, dan is op dat moment wel degelijk te testen en te zien wat er zich binnen
die omheining afspeelt. Op dat moment is de tumor wel energetisch te testen.
Proeven met hypnose hebben in de praktijk dit bevestigd.
Oa bij patiënten met een regulier vastgestelde tumor, die energetisch niet te testen en te
meten was. Direct na de hypnose, waarin bijvoorbeeld eerst een opening gemaakt is in de
omheining en direct in dezelfde zitting ook de incest is behandeld, is de tumor wel heel
duidelijk te testen en te zien.
Een volgende stap is natuurlijk om die tumor, nu hij energetisch benaderbaar is , ook te
behandelen. Bij voorkeur in combinatie met de reguliere therapie. Mogelijk is het bij deze
aanpak van een tumor mogelijk om af te zien van chemotherapie en bestraling.
Nieuwe inzichten ook regulier gaan in deze richting. Men ziet toch wel dat chemokuren en
bestralingen zeer grote bijwerkingen hebben. Men zal wat genuanceerder te werk moeten
gaan.
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Er bestaan tegenwoordig testampullen waarmee men het bestaan van een dergelijke
omheining kan aantonen.
In het verre verleden waren er al bioscore reeksen ontwikkeld waarmee men de algehele
conditie van een patiënt in kaart kon brengen. Deze score reeksen zijn allemaal zo
opgebouwd dat ze de vervuilingsgraad testen van de extracellulaire matrix.
Een hoge vervuilingsgraad en dus ook een lage bioscore betekent automatisch dat men komt
in het gevaarlijke gebied, waar mogelijk een tumor zich kan ontwikkelen. Helaas is het met
deze bioscoren niet mogelijk om inderdaad vast te stellen of er zich ergens een tumor
bevindt.
Een veel gemaakte fout met de bioscoren test is dat men een globale score test doet voor
het hele lichaam. Beter is het om per orgaan of gebied een bioscore te testen. Immers als er
ergens een afgesloten gebied zou bestaan, dan zou dat gebied de totale bioscore niet of
nauwelijks beïnvloeden. Per definitie. Dit strookt ook met de praktijk: tumoren worden pas
opgemerkt indien ze schade aan andere organen hebben toegebracht. Ze worden in de regel
veel te laat opgemerkt.
Voorzichtige onderzoeken en behandelingen in combinatie met reguliere technieken hebben
aangetoond dat de omvang van een tumor in een paar weken tijd drastisch kan afnemen oa
na een hypnose therapie. Dit wordt dan bevestigd door CT scans en echo´s, beide gedaan
met een paar weken tussen tijd.
Met deze nieuwe therapie hoeft men minder beducht te zijn voor uitzaaiingen, aangezien
uitzaaiingen meteen opgemerkt gaan worden door het lichaam. Immers de “omheining” is
verwijderd. Overigens moet men wel heel zeker zijn dat de omheining is opgeheven en wat
er in zit verwerkt is. Een reguliere controle is in dit geval onontbeerlijk. Men moet regulier
controleren of de tumor inderdaad kleiner wordt.
Het is een duidelijke zaak dat er ook in de mond en keel tumoren voorkomen. Men moet
hier extra op bedacht zijn indien men een zwak 5e chakra test met een zeer lage bioscore. De
mond is gelegen in het 5e chakra. De testampul voor het bestaan van een omheining kan
dan uitkomst bieden.
Problemen in het 5e chakra kunnen zijn, dat men zijn opgelopen emoties bijvoorbeeld in het
2e chakra, niet kan uiten.
Weggestopte en verdrongen emoties vindt men in het 2e chakra oa op de dikke darm. In de
acupunctuur is de dikke darm verbonden als yin en yang aan de long. Dus een logisch gevolg
is dat op den duur ook het 5e chakra zal verzwakken, waarbij dan de ziekte meer naar binnen
gaat naar het yin orgaan, de long. Een combinatie met roken kan dan letterlijk dodelijk
worden. ( slokdarm kanker ).
Dit kunnen allemaal aanwijzingen zijn dat er ook in de mond zich problemen kunnen gaan
ontwikkelen. Te denken valt hierbij ook aan lichen planus. Veelal ligt hieraan ook een
omheining in het 2e chakra ten grondslag. Men gaat dan het 2e chakra behandelen en
uiteindelijk gaat het ook in de mond beter.
Een van de grootste problemen die verdrongen worden en een omheining kunnen
veroorzaken, is seksueel misbruik.
Het is duidelijk dat dat niet meteen zo opvalt. Immers er staat een groot hek omheen. Met
de testampul voor het bestaan van een omheining of hek en daarna hypnose komt dit
meteen boven water. Het blijkt dat dit een groot maatschappelijk probleem is, wat nog
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vergaand onderschat wordt . Gaat men er verder nog vanuit dat men ook informaties en dus
ook omheiningen kan overerven van zijn ouders en voorouders ( Karma ), dan begrijpt men
dat dergelijke trauma´s enorm veel voorkomen. Indien een dergelijk trauma voorkomt in de
vorm van karma, dan is het zeker duidelijk dat de persoon in kwestie zich hiervan van niets
bewust is. Hoogstens weet hij van zich zelf dat hij veel problemen heeft met seksualiteit. Hij
begrijpt hier echter niets van.
Zo lijkt het dus dat een tumor erfelijk is. De tumor is echter niet erfelijk wel de omheining.
De therapie blijft hetzelfde: gewoon de omheining van je voorouders oplossen. Dit heet: het
karma verwerken.
NB de mond is gelegen in het 5e chakra. De kiezen die direct te maken hebben met de long
en de dikke darm zijn: de molaren onder en de promolaren boven.
Let hier dus altijd op bij onverklaarbare kiespijn in dit gebied. Een pijn die ook niet over wil
gaan. Een behandeling van de pijn van die kiezen maakt het alleen maar erger. Kijk of er een
“hek” bestaat. Kijk of er een relatie bestaat tussen dat “hek “en de kiezen met pijn.

Samenvatting:
Een tumor wil het lichaam altijd ergens op attent maken. Men moet van een tumor leren.
Net zoals pijn niet bestreden moet worden met pijnstillers, maar dat de oorzaak opgespoord
moet worden, zo geldt dat ook voor de tumor. Pijn is een signaal. En tumor idem.
Empirie heeft aangetoond: een tumor heeft altijd een “hek”. De vervuiling van het weefsel
letterlijk en figuurlijk, het “hek “, moet opgeruimd worden. Wat er binnen dit hek zich
bevindt wordt zichtbaar en kan nu ook opgeruimd worden.

Praktijk:
Het praktisch toepassen van de hypnose is en vak apart. Men kan het vak leren. Ik zelf heb
een combinatie samengesteld, waarbij gewerkt wordt met Bachbloemen, tarotkaarten,
tripple stress en numerologie. Dit alles werkt tezamen als een soort mantra, waarbij de
patiënt bepaalde knopjes in zijn lichaam kan omzetten.
Jankes de Ridder behandelt astma en allergie met behulp van hypnose (1).
Tripple stress is een methode die 25 jaar geleden door Roy Martina is ontwikkeld voor de
behandeling van allergieën. Later is deze methode ook toegepast bij de behandeling van
emoties. Emoties lijken in de acupunctuur op allergieën. Het zien of ruiken van iets kan een
sterke emotie oproepen. Dat gebeurt bij een allergie ook. Tripple stress duidt op het
stressen van het lichaam op 3 niveaus: het meest belangrijke orgaan, het agens of emotie en
de juiste bijbehorende mudra ( googelen = vingerzetting voor het geraken op een speciaal
niveau ). Het juiste acupunctuurpunt meldt zich dan vanzelf en kan behandeld worden
vroeger eerst met een naald , later heel zachtjes met een laser. Tegenwoordig wordt de laser
vervangen door een passend getal te zoeken van 6 cijfers. Een getal is in de wiskunde een
frequentie net zoals een homeopathisch middel. Radionica ( googelen ) uit de jaren 30 van
de vorige eeuw werkte uitsluitend met getallen. In deze toestand kan men dan op het getal
als een mantra gaan mediteren. Men kan de methode nog eventueel combineren met
quantum touch ( googelen ).
Het lukt niet bij alle patiënten. Maar niet zelden komen patiënten in een zeer diepe
meditatie. Uittredingsverschijnselen kunnen zich voordoen. En last no least: de vastzittende
emotie is totaal verdwenen.
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Men ziet, hypnose is niet een therapie die zo maar uit de lucht is komen vallen, maar het is
een techniek die zich in de loop van 25 jaar zich op deze manier heeft ontwikkeld. Als
zodanig heb ik daar in die tijd veel ervaring mee opgedaan. Empirie is een sterk wapen.
Duizenden mensen en vooral kinderen met hun allergieën zijn op deze manier behandeld.

Bert Heintzberger

Literatuur:
(1)Jankes de Ridder: hypnotherapie bij astma en allergie. TIG jaargang 28 nr. 3
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Column Arie de Groot
Een gezond bodemleven
Dag lieve mensen
Hierbij een stukje over het nut en de noodzaak van een gezond
bodemleven voor het groeien en bloeien van onze planten!
Veel bloei bij planten is een weldaad voor de insecten en via die
insecten en later de zaden dus ook voor de vogels.
De vogelvereniging slaat alarm omdat de vogelstand van
bepaalde soorten afneemt vanwege voedseltekort.
Dat de insecten wereld onder druk staat weten we ook.
Mijn bijen hebben bloemen nodig en die bloemen hebben een gezond bodemvoedselweb
nodig.
“Elke” plant gaat een symbiose aan met schimmels die een deel uitmaken van deze bodem
voedselketen.
De plantenwortels “zweten” stoffen uit gevormd door fotosynthese waar de schimmel van
profiteert en de schimmel maakt voedingstoffen vrij uit de bodem voor de plant.
Schimmeldraden kunnen in veel kleinere poriën van de bodem doordringen dan de
haarwortels van de plant en daardoor vergroten ze het bereik van de wortels wel met 95%.
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Hoe ouder een plant wordt hoe meer schimmeldraden zich kunnen vormen.
Wij kennen de “bloemen” van sommige schimmels als de paddenstoelen die vaak bij bomen
groeien.
Maar de één-jarige bloemen, gras, de zaailingen van sommige bomen (pioniers zoals de els)
en ook de groenten in mijn groentetuin
leven meer met bacteriën samen dan met
schimmels
Om bacteriën te kweken werk je groene
materialen iets door de grond, hoe
kleiner het materiaal des te sneller zullen
bacteriën het verder af kunnen breken
om de voedingstoffen eruit te halen.
Die kriebelige kruipertjes in de tuin zijn
goede versnipperaartjes (ja, ook de
gehate slak) en de pendelende wormen
zullen helpen om dit organisch materiaal
dieper de grond intrekken.
Om meer schimmels te krijgen werk je
met bruine materialen op de aarde. De
natuur laat dit goed zien bij bomen,
daaronder valt het “bruine” blad en een boom groeit beter als hij samenleeft met
schimmels.
Het spitten of frezen van de grond brengt veel schade toe aan de schimmeldraden en ander
bodemleven. Het spuiten van de aardappels met een fungicide is uiteraard ook schadelijk
voor de schimmels in de bodem.
Als we op een slak zout leggen dan droogt hij uit, kunstmest bestaat ook uit zouten die het
vochtbalans van het bodemleven verstoort.
Door de kunstmest heeft de
plant voldoende voedingstoffen
en zal goed groeien, maar zal
géén symbiose meer nodig
hebben met het bodemleven.
De plant moet de overdaad van
zout met water verdunnen en zo
krijg je snel een grote waterige
gestreste plant.
Als je nu al het bodemleven
doodt zal het schadelijke leven
het eerste terug komen. (Toen
in 1995 de Bommelerwaard was
geëvacueerd kwamen de
inbrekers ook als eerste terug)
Planten die in symbiose leven
met schimmels en bacteriën hebben meer weerstand tegen ziekteverwekkers.
Iedereen heeft elkaar nodig!
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Er zijn mogelijk een miljoen soorten nematoden (aaltjes) waarvan sommige soorten zelfs
kleine slakjes eten. En bacteriën “liften” soms mee met de nematoden en kunnen daardoor
grotere afstanden afleggen.
Protozoa (o.a. de eencelligen) leven weer van en in symbiose met bacteriën. En bacteriën
kunnen de chitinehuid van een bij pas verteren nadat schimmels het al ontbonden hebben.
Schimmels helpen ook mee om de
structuur van de grond te verbeteren
zodat regen de oude lucht uit de losse
grond weg kan duwen, waarna als het
water wegzakt er een vacuüm
ontstaat zodat er zuurstof rijke lucht
de bodem ingezogen word.
Maar, wat zou er gebeuren als we
water uit de kraan gebruiken om aan
onze planten te geven? Dit water
bevat een beetje chloor om de
bacterieën voor ons mensen te doden
(wij drinken dus dood water).
Een humus rijke bodem houdt water
beter vast en planten wortelen beter
hierdoor hebben de planten geen
extra water nodig.
De humus houdt het water wat valt vast zodat als er droogteperiode is het water nog
aanwezig is.
Humus is ook in staat om de grote plensbuien te absorberen zodat er geen plassen water
blijven staan.
“Gelukkig” heeft het tuincentrum voldoende vergif te koop om elke uiting van onbalans die
de natuur ons laat zien de kop in te drukken.
En als er een onbalans te zien is bij mensen halen we gewoon bij de apotheek “medicijnen”
om die signalen de kop in te drukken….
Vroeger gebruikten we
brandnetelgier om de luizen
te bestrijden. Dat stonk
enorm doordat er geen
zuurstof bij zat. In sommige
tuinbladen lees je dat je snel
compost kan maken door
het maaisel van je gazon in
een gesloten plastic zak (
dus zonder zuurstof) in de
zon te zetten. Dit zal erg snel
verrotten en de planten
groeien hier -net als op
kunstmest- goed op, maar
het bodemleven gaat er net
als luizen dood van.
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Beter is het om een “thee” te zetten. Je stopt groene materialen in een emmer regenwater
maar nu belucht je dat juist erg goed. Dan krijg je een zuurstofrijke oplossing vol bacteriën
die bijdragen aan een gezonde kringloop waarin geen plagen ontstaan. Ook geen
luizenplaag. Kort door de bocht: als het stinkt dan verrot het maar bij vertering ruikt het
“aangenaam” en is het goed voor al het leven. Het gras maaisel kan je dun verdelen tussen
de groenten(mulchen) zodat de bacteriën een regelmatige aanvoer van “eten” krijgen.
Bedenk dat een gezonde moeder aarde bij de basis voorwaarden hoort voor ons om te
kunnen bestaan.
Nu heb ik een vraagstuk waar ik nog niet uitkom. Ik ben er nu nog van overtuigd dat het
afruimen van gemaaide planten en dus het verarmen van de grond goed is om een
bloemenweide te laten ontstaan. Maar ik vertel net over groene materialen in het bovenste
laagje van de grond en bruine materialen op de grond omdat dat dit zo goed is voor het
bodemleven. Gelukkig mag ik mijn mening steeds bijstellen als ik weer iets geleerd heb.
Voorlopig heb ik er het volgende compromis op gevonden: ik heb een koude compost hoop
waar ik bruine en groene materialen op aanbreng en na een jaar of drie/vier kan ik dat
verteerde materiaal er aan de onderkant uit scheppen. Dit is dan heerlijke rustige grond
geworden en die ik dan bijvoorbeeld in een plantgat kan verwerken. Ik ent de groeiplaats
dan met het bodemleven wat voor de plant zo belangrijk is.
Liefs Arie
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Wandeling langs diverse tuinen in
‘De Tuinen van Appeltern’
Zondag 20 augustus jongstleden hebben we met
een groep langs diverse tuinen in Appeltern
gewandeld...
De volgende keer is op zaterdag 23 september...
Er zijn heel veel eetbare planten... en dan kijken we
zeker ook naar de tuinplanten!
Daarom organiseerden wij een rondleiding van een
aantal uren voor liefhebbers in 'De Tuinen van
Appeltern', vlakbij Tiel.
Velen
in het
zuiden zijn inmiddels verbonden aan
'Project7-blad' via nieuwsbrieven, het
'Wekelijks recept', studiegroepen, lezingen,
incidentele wandelingen of het gehele
pakket. Alleen daarom al was het eens leuk
naar het zuiden af te reizen en op deze wijze
anderen tegemoet te komen om een
wandeling mee te maken.
Dit idee bleek succesvol gezien de grootte
van de groep.
Daarnaast was er een aantal mensen dat wel
wilde, maar niet kon en een aantal dat op het
laatste moment niet kon wegens diverse omstandigheden en ditmaal moest afzeggen.
Ondanks dat was de groep dusdanig van omvang dat we beslist niet met meer personen
willen afspreken, dus: wie wil en op 23
september kan...
Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Wij komen met plezier weer naar het zuiden
vanuit het noorden...
Interesse? 23 september te Appeltern?
Mail: anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker.
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Locatie Anna Paulowna
De dag waarop de Gezond Verstand Lezingen in Anna
Paulowna worden gegeven, is veranderd:
Het is de tweede woensdag van de maand geworden.
De eerste spreker van het volgende seizoen komt op
woensdag 13 september en heet:
Frits van der Blom
U allen wel bekend.
Zijn lezing gaat over: etiketten en wat er eigenlijk in die
verpakking zit.
Etiketten onder de loep !
Heel veel e-nummers zullen de revue passeren.
Ik heb deze lezing al eens bijgewoond: super !
Aanmelden:
gezondverstandannapaulowna@gmail.com
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