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Het voorjaar is weer genieten
Gistermiddag was ik in de tuin aan het werk
en dan realiseer ik mij nog maar eens hoe
bijzonder de natuur is. De bollen in de tuin
laten zich het hele jaar niet zien en in het
voorjaar beginnen met de eerste zonnestralen de sneeuwklokjes uit te lopen, gevolgd
door de krokussen, de blauwe druifjes, de
narcissen en de tulpen die ik 22 jaar terug al
heb geplant. Alle bollen zijn intussen weer
uitgebloeid en laten zich tot volgend voorjaar niet meer zien.
En in het Heempark, ik woon in Heeg tegen
het Heempark aan en wandel daar veel met
de hond, geniet ik van het Fluitenkruid wat
op dit moment in volle bloei staat met hier
en daar raapzaad ertussen.
Nooit geweten dat het raapzaad was, lijkt zoveel op koolzaad dus daar vergissen we ons
nog wel eens in. Bij koolzaad zie je de knopjes
die nog niet open zijn boven de bloemetjes
die al bloeien, bij raapzaad bedekken de
bloeiende bloemetjes de knoppen die nog
moeten uitkomen.
En zo zien we ook alle bomen weer groen
worden, het gras, allemaal nieuw leven, iets
om dankbaar voor te zijn.
Project7-blad wil ook groeien, daarom is er
begin dit jaar een stichting opgericht en is het
bestuur van project7-blad dit voorjaar een
paar dagen op stap geweest naar Grandchamp in de Franse Ardennen.
Daar hebben jullie eerder over kunnen lezen
in onze nieuwsbrieven.
We hebben daar besproken dat we graag in elke provincie minimaal een Gezond Verstand
Locatie willen en ook een (wandelende) studiegroep. Er is natuurlijk ruimte voor meerdere
locaties of studiegroepen per provincie☺.
Er is intussen door twee mensen in verschillende delen van Nederland aangegeven interesse
te hebben een Gezond Verstand Locatie te willen starten in het najaar.
Fantastisch natuurlijk, daar zijn we superblij mee.
Lijkt het jou ook leuk om zelf een (wandelende) studiegroep of een Gezond Verstand Locatie
te starten neem dan contact op met barbera@project7-blad en we helpen je op weg!
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Ondergetekende schrijft voorlopig het
voorwoord van de nieuwsbrieven omdat
onze voorzitter Lamija Dzigal helaas om
persoonlijke redenen heeft besloten te
stoppen met het bestuur van Project7blad.
Onder dit voorwoord kun je een persoonlijk woordje van afscheid van Lamija lezen
en verderop in deze nieuwsbrief een bijdrage van Lamija voor een lezing die ze 19
juni in Panningen zal geven.
Als bestuursleden hebben we haar taken
verdeeld en zijn we op zoek naar een
nieuwe voorzitter.
Wil je met ons als bestuur samen meedenken over de toekomst van project7-blad en
meehelpen dit vorm te geven? Wil je de rol
van voorzitter invullen? Dan kun je contact
opnemen met ondergetekende
barbera@project7-blad
Veel leesplezier en tot de volgende maand!
Barbera Smit
Heempark in Heeg, Foto: Anneke Bleeker

Beste lezers,
Zo veel dromen, zo veel wensen en zo veel dingen te doen.
November 2017 bracht ik een boek uit met diverse aanbevelingen voor integratie in de Nederlandse samenleving. Een van mijn aanbevelingen is ‘samen bouwen aan een leefbaar Nederland met leem en stro’.
Ondertussen kreeg ik allerlei verzoeken, zoals: ‘wil je de voorzitter zijn van project-7 blad’.
Heel spontaan zei ik JA, voelde me zeer vereerd . . . Maar gaandeweg merkte ik dat mijn eigen
doelen en wensen daar teniet mee werden gedaan. Ik heb als persoon de valkuil te vaak JA te
zeggen tegen leuke dingen en mijn focus te verliezen.
Om mijn focus te kunnen behouden op het bouwproces heb ik besloten af te treden. Ik heb
de laatste zes maanden mooie mensen mogen ontmoeten, en ben daar dankbaar voor. Alles
heeft een reden en een reden is alles! Ik wens iedereen een vruchtbare samenwerking toe en
hoop dat een waardige voorzitter zich gauw zal melden!
Pozdrav
Lamija
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Hoi lieve mensen
Omdat ik het zo moeilijk vind om een eigen mening te vormen, kijk en luister ik hoe andere
mensen het doen. Ik win advies in over hoe het leven geleefd behoort te worden.
Arie leef alsof het je laatste dag is! Leef in het hier en nu!
Maar dan raak ik alweer in de problemen, moet ik er steeds rekening mee houden dat ik morgen dood ben? Of moet ik mij juist nergens zorgen om maken omdat het in dit momentje best
goed gaat? Maar tegelijkertijd ben ik nu ook nog wie ik ooit geweest ben alsook wie ik geworden ben, zelfs mijn toekomstige ik word in ditzelfde moment gecreëerd. Nu is enkel een moment, wat zonder een aardse tijdslijn helemáál niet kan bestaan.
Dus geef mij maar rituelen, vandaag gelijk aan gisteren en morgen opnieuw als vandaag, dan
krijgen mijn emoties een vorm, worden ze voorspelbaar en lukt het mij te leven zoals het
hoort. Helaas voor mij is het leven zo niet geweven maar lopen onze draden door elkaar, geen
rustig overzichtelijk egaal grijs doek, maar samenhang doorheen een veelheid afwisselende
kleurrijke patronen. Onze koorden zijn met elkaar verweven en we kunnen onszelf niet los
zien van een ander.
Haal eruit wat erin zit! Is er ook zo één die
ik waarschijnlijk niet zo goed begrepen heb
want ik gaf alles wat ik had en presteerde
maximaal, echter als ik wel kan geven maar
niet weet hoe te ontvangen ontstaat er een
leegte . . . een gevoel van zinloosheid.
Mensen vinden mij naïef omdat ik geloof
dat niemand slecht geboren wordt. Ondanks dat mij vroeg geleerd is dat we wel
zondig geboren worden.
Waardoor schaamte, angst, competitie en
boosheid de hoekstenen van mijn bestaan
vormen.
Als vier emotionele wachters zodat er een
passend antwoord klaar staat op elke tegenwindrichting.
Vier hele normale menselijke eigenschappen, maar waarvan ik de norm over genomen heb dat het verkeerd is dat ik ze bezit.
Tegenwoordig ga ik ervan uit dat met; zondig geboren worden, ook bedoeld word dat
we ervaringen uit vorige levens meetorsen.
We raakten en raken beschadigd, maar iederéén doet nu zijn stinkende best om er
het beste van te maken.
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Echter denk ik ondertussen ervaren te hebben dat
er ook mensen uit “de hel” komen en weer mogen
proberen om er het beste van te maken op aarde.
Ik denk dat er mensen bestaan die niet vanuit het
licht incarneren, die niet eerst de hemelse regionen beklommen hebben maar op aarde zijn gebleven en vanuit dit duister weer instappen in een
nieuw leven.
Daarom heb Ik heb voor mijn tuinhuisje een mooi
ogende maar stinkende giftige plant gepoot. Speciaal om mij eraan te herinneren dat niet iedereen
goede bedoelingen heeft (zou elke 13e persoon
dan een soort “narcist” kunnen zijn? Maar hier
krijg ik onvoldoende helderheid in.)
Deze plant met de bijpassend klinkende naam
dracunculus vulgaris lijkt overigens de winter niet
overleefd te hebben en dat geeft toch ook weer
iets om te overdenken.
Want hoe groter het licht hoe groter de tegenkracht die geschapen is om onze lessen te kunnen
leren. Dit tegenlicht hoeft niet uiterlijk zichtbaar
te zijn maar kan ook bestaan uit innerlijke mentale of fysieke ballast wat we mee torsen.

Ieder lichtwezen bezit zo een donker zwavel figuur (zo’n rot ei) of krijgt zijn eigen judas tegenover zich gesteld. Het leven lijkt
soms overschaduwd door een groeiend besef van mijn goddelijke duistere achterkant.
Pijnlijk strijd ik daardoor met mijzelf of met
degene op wie ik mij projecteer.
Maar wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
Liefs Arie
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En de WHO-trein dendert door

Er is nog nooit met zoveel intensiteit campagne gevoerd tegen vaccin-kritische mensen als in
de afgelopen maand. Eerst over de bof, toen over de mazelen en toen over de kinderopvang.
Het negeren van bewuste ouders, over de onwetendheid van politici, over een manipulatieve
mediahype en de WHO-trein die maar doordendert. Wat is er aan de hand en wat kunnen we
doen?

De vaccinatiegraad daalt
De reden is dat miljoenen ouders wereldwijd ontdekt hebben dat vaccins ernstige bijwerkingen hebben.
En dat heeft gigantische financiële gevolgen.
En dát baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen.

Gevaarlijke ziekte?
De mazelen is een kinderziekte die in welvarende landen normaal gesproken probleemloos
verloopt.

GVAP en EVAP?
De WHO is de oprichter van het Global Vaccine Action Plan (GVAP). Dit is een zeer strak georganiseerd plan om alle kinderen wereldwijd te vaccineren. Het European Vaccine Action Plan
(EVAP) is onderdeel van het GVAP en is speciaal gericht op de Europese regio. Alle lidstaten
van de EU hebben het EVAP ondertekend. Eén keer per jaar komt de top bij elkaar om besluiten te nemen die voor elk kind in Europa gelden en vervolgens niet in de media komen.

De media – journalisten, waar blijven jullie?
De berichten in de media gaan niet over de bezorgdheid van ouders over het gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, niet over de toenemende invloed van het bedrijfsleven op de politiek en niet over de rechtszaken waar alle grote vaccin-producerende farmaceutische in betrokken zijn of zijn geweest. De media hebben partij gekozen voor de gevestigde
orde – en zij creëren verdeeldheid en angst onder de bevolking.
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Hype met een doel
De verschillende landen over één kam scheren is misleidend en manipulatief, temeer omdat
informatie achtergehouden wordt over belangrijke zaken.

Oplossing die haar doel voorbij schiet?
De wet waarmee nu zo’n haast gemaakt wordt zal geen verschil maken. De mazelen zal nog
steeds uitbreken.

Wat kunnen we doen?
Er zit niets anders op. We zullen onszelf moeten informeren, onze partners moeten informeren (uitnodigen om de pagina’s met ons te bekijken), de juffrouw van de kinderopvang moeten
informeren (uitnodigen om wat te lezen), de journalisten moeten informeren (schrijven hoe
we erover denken), de CB-arts moeten informeren (inderdaad), en de politici moeten informeren (ook dat!). Onderschat niet wat dit teweeg zal brengen. Het gesprek en daarmee het
bewustwordingsproces, is gaande in de maatschappij, en het is onomkeerbaar. De haast die
er gemaakt wordt met de maatregelen is niet voor niets, want de kruik gaat net zo lang te
water tot hij barst – en dat moment hebben we bijna bereikt.
Lees verder: https://stichtingvaccinvrij.nl/crisis-in-de-kinderopvang-en-de-who-trein-diemaar-doordendert/
© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Ingezonden
Deze link leidt naar een documentaire over gekweekte Noorse zalm, wat het meest giftige
voedsel is. Het is een informatieve video over de praktijken van de visteelt en de corruptie in
de levensmiddelenindustrie. Een eye-opener.
De metingen van toxiciteit rijzen de pan uit en blijkt 10x erger dan welk ander voedsel dan
ook. Ook de labels op de verpakkingen blijken misleidend te zijn. Een documentaire met informatie die iedereen zou moeten weten.
https://youtu.be/SnaPsCkbh38
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Oprichting Stichting Project 7-blad en de Maya Tzolkin
energie
18 februari jl. zijn de statuten van de stichting Project 7-blad ondertekend, waarmee Project
7-blad een stichting met een bestuur is geworden.
19 februari is de Stichting Project 7-blad ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De Maya's leefden niet volgens onze huidige kalender (die pas veel later kwam), maar volgens
de cycli van de natuur: de maan draait in 28 dagen om de aarde, waardoor er 13 periodes van
28 dagen zitten in de periode dat de aarde om de zon draait (364 dagen). Door volgens de
natuurlijke cycli te leven, had men een veel beter contact met de natuur en de energie van de
dagen.
Men kent verschillende cycli:
• een 4-daagse cyclus: rood (oosten/initiatie) - wit (noorden/verfijning) - blauw (westen/transformatie) - geel (zuiden/opbloei),
• een 13-cyclus met tonen die de energie van die 13 dagen aangeven en
• een 20-daagse cyclus met zegels die de kwaliteiten van die 20 dagen aangeven.
Deze cycli draaien in combinatie met elkaar waardoor er steeds een andere combinatie van
dagenergie ontstaat. Na 52 jaar vallen alle cycli weer samen en begint de roulatie weer van
voren af aan. Dit even heel in het kort.
Omdat ik zelf geïnteresseerd ben in de Tzolkin de 'Galactische Kalender' of 'Kalender van de
natuurlijke tijd' volgens welke indeling de Maya's leefden, heb ik opgezocht welke energie de
Stichting heeft meegekregen volgens deze oude zienswijze van de Maya Tzolkin.
18-02-2019 is in de omrekening naar de Tzolkin Galactische kalender 'KIN 116', behorend bij
toon 12 Gele Krijger. Wat wil dit zeggen?
• De kleur geel geeft de energie van opbloei mee aan de Stichting.
• Toon 12 geeft de energie van essentie/het universeel maken mee.
• De kwaliteit van de Krijger geeft onbevreesdheid, vastberaden(heid) en wijsheid mee.
Deze kwaliteiten zijn precies datgene wat Anneke Bleeker voor ogen had toen zij een paar jaar
geleden met Project 7-blad begon: Het bij zoveel mogelijk mensen bekendheid genereren van
de oude kennis over wat de natuur ons gratis schenkt om gezond te worden en te blijven. En
het laten opbloeien en in aantal laten uitgroeien van de Studiegroepen, Wandelende Studiegroepen en locaties van de Gezond Verstand Lezingen. Als bestuur willen wij onbevreesd, vastberaden en met wijsheid onze taken uitoefenen om de doelstellingen te bereiken.
19-02-2019 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omgerekend naar de
Tzolkin Galactische kalender is dit 'KIN 117' wat hoort bij toon 13 Rode Aarde.
• De kleur rood geeft de energie van initiatie (aanvang/begin) mee aan de Stichting.
• Toon 13 geeft de energie van bestemming mee.
• De kwaliteit van de Aarde geeft vertrouwen - zich ontplooien - synchroniciteit mee.
Met het oprichten van een Stichting, start Project 7-blad met een nieuwe vorm en een bestuur.
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De bestemming of het doel van de stichting is (zoals verwoord in de statuten):
De stichting heeft ten doel het verstrekken en verspreiden van informatie met betrekking tot
het bereiken van een goede gezondheid, een gezonde economie, het produceren en gebruiken van eerlijk en kwalitatief goed voedsel alsmede met betrekking tot alle zaken die hieraan
gelieerd zijn.
Deze datum geeft dus een goede energie mee om dit doel ook werkelijk te kunnen gaan bereiken.
Al dit bovenstaande uitzoekende werd mij duidelijk dat de data voor de oprichting van de
stichting en de inschrijving bij de KvK niet anders konden zijn dan deze data. Het had dus een
reden dat het zo lang duurde voordat Anneke Bleeker de mensen voor het bestuur bij elkaar
kreeg en de statuten een feit waren. De energie van deze dagen past m.i. perfect bij waar
Project 7-blad voor staat en wordt hierdoor ook ondersteund.
Anneke F
PS. Bovenstaande informatie heb ik gehaald uit het '13 manen werkboek van de natuurlijke
tijd' van Nicole E. Zonderhuis en van de website mayawijsheid.nl van Elvira van Rijn.
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Juglen Zwaan in Sneek en Panningen
De komende week verzorgt Juglen Zwaan bij zowel de locatie Panningen, dinsdagavond 21
mei, als de locatie Sneek, zondagmiddag 26 mei, een super interessante lezing met het onderwerp ‘De Supermarktleugens, leer gezonde keuzes te maken in de supermarkt’.
Waar moeten we rekening mee houden als we boodschappen doen? Jaarlijks komen er meer
dan een miljoen medische onderzoeken uit, waardoor het een hele klus is om bij te blijven.
Juglen maakt het je gemakkelijk door deze kennis kant-en-klaar aan te reiken en te vertalen
naar de supermarkt. De meeste mensen zijn wel bekend met de nadelen van suiker en e-nummers, daarom gaan we in deze lezing een stapje verder. Naast dat je kennisniveau wordt opgeschroefd, zal Juglen je ook inspireren om met plezier gezonder te leven.
Juglen Zwaan is spreker en schrijver over voeding en gezondheid. Hij combineert moderne
wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van puur natuur. Hij hangt
geen enkel voedingsgeloof aan, maar combineert vele visies.
Juglen is een gepassioneerde voedingskundige met een onbedwingbare honger naar nieuwe
inzichten. Hij onderzoekt kritisch en combineert moderne wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van puur natuur. Hij hangt geen enkel voedingsgeloof aan, maar
combineert vele visies. Lees hier zijn verhaal:

Hoe is Juglen op het pad van gezondheid terechtgekomen?
Zijn verhaal. Op mijn 18e had hij last van bijzonder veel klachten zoals vermoeidheid, depressiviteit, darmkolieken, infecties en ontstekingen. Toevallig liep ik in die tijd tegen het boek
Voeding en Intelligentie aan van Jean Carper.
Ik leerde door dit boek dat we onze gezondheid in eigen hand kunnen nemen. In mijn puberteit leefde ik namelijk erg ongezond. Zo was ik jarenlang vaste klant bij diverse snackbars. Ik
reed rond op een brommer, enige vorm lichaamsbeweging kreeg ik niet. Er ging geen dag
voorbij zonder cola en sigaretten. In het weekend werd er steevast gedronken en groente at
ik nagenoeg nooit.
Door meer boeken te lezen en websites te bestuderen, leerde ik langzaam hoe een gezonder
leven mogelijk is. Een valkuil was wel dat ik de beweringen en reclames van marketeers nog
volledig geloofde. Toen ik echter in de gaten kreeg dat zij niet onze gezondheid vooropstellen,
maar bedrijfsresultaat in de vorm van financiële winst, voelde ik me bij de neus genomen.
Ik begon me af te vragen waarom gezonde voeding niet op school wordt onderwezen. Dan
zouden we een minder makkelijke prooi voor marketeers zijn. Gezondheid werd met de jaren
een steeds grotere passie en ik vertelde er honderduit over. Het was mijn omgeving die me
erop attendeerde om hier misschien iets mee te gaan doen. Daarom heb ik toen mijn baan als
onderwijzer opgezegd om via aHealthylife kennis te delen over voeding en gezondheid, zodat
anderen worden behoed voor de valkuilen waar ik zelf in terecht ben gekomen.
Vandaag de dag onderzoek ik vele thema’s en vraagstukken over voeding en gezondheid. De
inzichten die ik tijdens mijn zoektochten opdoe, deel ik via de wekelijkse nieuwsbrief, blogs,
columns, op de radio en via lezingen, trainingen, workshops en seminars.
Mijn doel is om andere mensen te helpen bij de zoektocht naar welke voeding hen gezond kan
maken.
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Op macroniveau is elk mens gelijk, maar op microniveau kunnen er grote verschillen bestaan.
Hierdoor reageren we allemaal anders op voeding.
Ik zeg daarom niet wat je wel of niet ‘mag’ eten,
maar ik draag graag aan wat je voor jezelf zou
kunnen onderzoeken. Het standaard advies van
het Voedingscentrum is niet voor iedereen geschikt. Ik help graag bij het inzichtelijk maken
welke afwegingen er gemaakt kunnen worden als
het om voeding gaat.
Kijk voor informatie ook op:
https://www.ahealthylife.nl
Wil je een van de lezingen bijwonen dan wel
graag even aanmelden:
Voor de locatie Panningen:
gvlpanningen@gmail.com
Voor de locatie Sneek:
b.e.smit@wxs.nl
En in juni komt Eric ten Hoopen naar Sneek
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Reis naar Bosnie
De Remedie is geboren 29-4-2017 om 15.35 uur
Lamija Dzigal verzorgt 19 juni een lezing bij de Gezond Verstand Locatie in Panningen. Zij zal
dan haar zelfgemaakte piramide remedie meenemen en delen met de bezoekers. Hier het
verhaal rond de geboorte van de remedie.
In 2010 bezocht ik de lezing van Semir Osmanagić gehouden in TU Eindhoven over de piramides in Bosnië die in
2005 zijn ontdekt. Na zijn lezing kon ik er niet meer omheen en was ik verkocht. Zijn presentatie, charisma en inhoudelijke verhaal raakten mijn hele wezen. Zo zou het
mogelijk zijn dat de piramides zijn gemaakt door beschavingen die enkel met energie werkten en daar kon ik goed
bij. Mijn eigen moeder deed aan reiki en ik wist wat enkel
één iemand kon doen met energie. In 2013 bezocht ik
voor de eerste keer de piramides en ja hoor, wat een
energie. Zo was ik april-mei 2017 voor de 5e keer in
Visoko. Deze keer was het alleen anders dan de andere
keren en ik wil dan ook graag mijn verhaal met jullie delen.
Na het afronden van de bloesemremedie opleiding bij Bram en Inske Zaalberg wilde ik graag
een eigen remedie maken voor de vrouwen van Srebrenica. De Bosnische lelie vond ik daarvoor erg geschikt. Lilium Bosniaticum/Albanicum. Ik had alles gekocht en voorbereid en samen
met mijn gezin vertrok ik richting Bosnië, waar mijn vriendin met haar kinderen ons een aantal
dagen later zou vergezellen. Eenmaal geland kreeg ik te horen dat vandaag de eerste mooie
dag was na een lange doorgetrokken winter.
Mijn oom had de aardappels nog niet gepoot. Ik kon mijn lelie wel vergeten, zei hij. Met dit
gegeven vervolgende ik mijn vakantie. Inmiddels had ik geleerd alles los te laten en te laten
zijn zoals het is. Met mijn kinderen en mijn man had ik gesproken over de lelie, mijn man en
ik deden een korte meditatie in Nederland voor vertrek. Op 29 april moesten we bij de piramide van de zon zijn. Onze dochter was het er niet helemaal mee eens, Volgens haar groeit
de lelie op de grootste piramide. Niet de Zon, maar één die nog niet is ontdekt.
Inmiddels weet ik uit ervaring hoe serieus ik mijn kinderen mag nemen en vroeg me af of ik
dan de grootste piramide ging vinden? Het was vrijdag 28 april, alles ging anders dan gepland.
In plaats van mij rustig voor te bereiden op de zaterdag werd ik ziek en misselijk, moest ik
overgeven en ging ik met koorts naar bed. Wat had dit te betekenen? Waarom gebeurt dit net
voor de zaterdag de 29e, de dag waarop ik eigenlijk de remedie zou maken?
s ’Ochtens werd ik wakker en ik had letterlijk bibberende knieën. Het regende en het weer zat
ons niet mee. Mijn man keek me aan en zei wat opgewekt: Een perfecte dag voor de tunnels,
niet? Dat is waar, maar waarom was ik zo zenuwachtig, de lelie ging ik daar niet vinden én het
regende notabene.
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Opeens uit het niets was het net of ik doorgeschakeld werd en me opeens bevond in de
klas van Bram Zaalberg in Horst. Bram sprak
tot ons: Soms zijn we wel drie dagen een
bloem aan het zoeken in de regen en opeens
als we het hebben gevonden opent de hemel
zich en begint de zon te schijnen. Mij werd letterlijk een hart onder de riem gestoken en ik
bedacht me geen moment.
Mijn man stopte de schalen, biologisch cognac
en het waterfilter in de rugtas die ik in Nederland had aangeschaft en we vertrokken om 11.00 uur richting de piramides in Visoko.
Als eerst de tunnels in ’Ravne’, zoals altijd onder begeleiding van een gids. Iedere keer dat ik
daar kom is er een andere gids, zeer bespraakt, inhoudelijk sterk en meertalig. Na 45 minuten
door de tunnels te hebben gelopen was ik nog altijd onder de indruk. Tegen het einde besefte
ik me dat mijn misselijkheid over was, ik voelde me op en top en fitter dan ooit! Dit was uiteraard ook te verklaren gezien de hoge Bovis waarde en het aantal negatieve ionen. Na de eindpresentatie over water trok ik de stoute schoenen
Ik vroeg aan de gids of het mogelijk is vers water te tappen, wetend dat dit voor toeristen niet
toegestaan is. Vervolgens legde ik hem uit dat ik een remedie wil maken en dat vers water uit
de tunnels nodig is om dit proces naar behoren uit te voeren. Hij was zeer coöperatief en
leidde mij naar een gesloten ruimte waar ik het water kon tappen. Vervolgens richting de meditatieruimte waar ik de schaal ongestoord heb laten staan. Vanuit mijn innerlijk weten zag ik
verschillende lichtbolletjes de schaal ingaan. De ene kleur nog mooier dan de andere, transparanter dan de kleuren die wij met onze ogen waarnemen. Een licht roze bolletje vloog erin
en weer uit, nee de volgende keer. Ik bemerkte dat alles stopte en liep naar de kan met water
die ineens erg zwaar aanvoelde. ‘Leg mij neer op de top van de piramide en de remedie is
geboren’. Ik begreep dat we naar de top moesten en de schaal daar neer mochten zetten.
We liepen naar buiten in veronderstelling dat het regende. Ik
maakte mij zorgen over het aantal bezoekers. Er waren net twee
bussen met toeristen gearriveerd en die gingen uiteindelijk allemaal de piramide op, die zich twee km verder bevindt. Om de remedie te maken had ik rust nodig, daarnaast was het de eerste
keer dat ik zoiets deed en wilde volle aandacht en concentratie.
We naderden de uitgang en de kinderen begonnen te roepen; het
sneeuwt, het sneeuw… Wat? De gids kwam naar ons toe en vroeg
of alles was gelukt, ja zei ik dankbaar. Ik rekende af voor de meditatieruimte wetende dat deze organisatie het van de vrijwillige
bijdrage moet hebben.
Ik keek om me heen en vroeg; ‘Sneeuwt het hier vaker rond deze
tijd van het jaar?’; Nee, nooit. Ik raad jullie dan ook af naar boven
te gaan, de regen heeft de wegen glad gemaakt en de sneeuw
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vervaagt het zicht. Gelukkig hadden we een goede jeep bij ons ‘wetende hoe de Bosnische
bergwegen zijn’ en mijn man en ik keken elkaar aan en knikten. We gaan het gewoon proberen. We reden zo ver als we konden met de auto naar boven. De kinderen stapten de auto uit
en gingen gelijk een sneeuwballengevecht houden. We hielden het niet voor mogelijk. Binnen
twee uur was er 10 cm sneeuw gevallen. De bussen keerden terug en we waren de enige op
de berg. Je hebt je zin: we zijn helemaal alleen . . .. zei mijn man lachend!
Een vrouw kwam naar ons toe, jullie gaan toch niet met de kinderen naar de top? Nou ja; dat was wel de bedoeling, Laat ze
maar bij ons, binnen is het lekker warm. Onze kinderen werden
onder de vleugel genomen met warme thee en Bosnische ‘witte
koffie’ (melkkoffie). We kregen drie stokken mee zodat we niet
zoude uitglijden en ik betreurde geen minuut die dag dat ik mijn
winterjas had meegenomen.
Ik liep voorop met Annemiek (vriendin) en Adnan achter mij aan.
Zou ik de weg in de sneeuw terug kunnen vinden? Het was letterlijk een geiten pad die ons naar boven voerde. Tot mijn verbazing zag ik dat het struikgewas als een boog over de paden was
begroeid en het pad vrij was van sneeuw, volledig beschut . . . De
weg lag letterlijk schoon en droog voor onze voeten, We liepen
en liepen en binnen no-time waren we boven.
De fortex (krachtplek) wist ik gelijk te vinden. Adnan en Annemiek voelden ook en bevestigden
de plek waar de schaal neergezet kon worden. We goten het water uit de tunnels in de schaal
en legden deze neer. Even pakten we onze handen vast en maakten de verbinding. We liepen
weg van de schaal en lieten de piramide zijn werk doen. Het bleef sneeuwen en ik maakte mij
zorgen of de sneeuw de remedie zou kunnen schaden. In plaats van de zon zweefde een witte
wolk boven ons hoofd. Mijn man las mijn gedachtes en zei dat hij het gevoel had dat de
sneeuw codes draagt en deze in de schaal neerlegt. Dus ik kwam tot de conclusie dat wanneer
het ophoudt met sneeuwen de remedie ook klaar zou zijn. We maakten wat foto’s en liepen
rond, maar veel zagen we niet vanwege de mist. We begonnen ons zorgen te maken over de
kinderen, hoe lang zou zoiets gaan duren? Opeens, uit het niets stopte het met sneeuwen. Ik
testte of de remedie klaar was en de test
bleek positief. Snel proces, wetend dat een
gemiddelde remedie soms vier uur nodig
heeft gemaakt te worden!
Misschien had mijn man toch gelijk met de
codes? De remedie werd gevuld met cognac,
de rest gooiden we terug in de natuur en we
besproeiden onszelf ermee als jonge kinderen die net iets heel erg spannends en
leuks hadden gedaan. Onze voeten en handen gloeiden en vol vreugde liepen we in de
witte vallei terug naar beneden. Deze keer
vlogen we letterlijk van de piramide af en
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voelden we totaal geen vermoeidheid. Er werden foto’s gemaakt, want het was wel erg bijzonder zo met de sneeuw. De kinderen waren beneden sneeuwballengevecht aan het houden
en vermaakten zich uitstekend met de vrouw die zich tot oppas had bestempeld. Eenmaal
binnen dronken we een heerlijk vers kopje thee en bedankten de dames rijkelijk.
Als enige gasten die dag op de piramides van de Zon vertrokken we met een grote lach op ons
gezicht en voldoening richting onze accommodatie.

Ervaring Annemieke
De kracht van de aarde, letterlijk binnen in de aarde in de vorm van de tunnels Ravne. Deze
tunnels heb ik ervaren als bloedbanen, het piramidewater, je bloed. Dit hebben wij na meditatie naar boven gebracht, het hoofd. Zo hebben wij het hoofd en het hart verbonden. De weg
naar boven was zo mooi dat het wel sprookjesland leek. De net uitgekomen bladeren waren
bedekt onder een dun laagje poedersneeuw. We waren de enige die naar de top liepen/klommen. Toen de remedie gemaakt was, stopte het met sneeuwen. De sneeuwwolken trokken in
de vorm van de piramide omhoog de kosmos in. Het aardse en het hemelse hebben we kunnen laten samensmelten.
Lamija Dzigal
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De eerste studiemiddag in Siebengewald is een feit!
We waren de eerste keer met een klein groepje. De bijeenkomst was bij Riet Kool. Na een
introductie van Cockie Nuchelmans (bestuurslid van Project7-blad) en een voorstelrondje onder het genot van een kopje brandnetelthee hebben we een rondje over het erf gelopen en
rondom de vijver. We hebben brandneteltoppen verzameld voor het maken van een lotion.
De plant van de dag was dan ook de BRANDNETEL.
Aandacht was er onder meer ook voor de volgende planten:

Na afloop hebben we nog nagepraat en een bord brandnetelsoep genuttigd met oerbrood
volgens Paleo recept.
Iedereen ging huiswaarts met een flesje zelfgemaakte brandnetellotion en een flesje brandnetelgier, een presentjes van Riet!
Siebengewald is een dorp in het uiterste noorden van Limburg tegen de grens met Duitsland
en hemelsbreed maar 27 kilometer ten zuidoosten van Nijmegen.
Lijkt je zo’n studiegroep interessant en leerzaam, je bent van harte welkom in Siebengewald!
De volgende datum is vrijdagmiddag 14 juni 2019.
Aanmelden bij: Riet.Kool.rk@gmail.com
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Wandelende Studiegroep Zuid-Holland . . . 12-5-2019
Het was een mooie dag vandaag in het Kralingse Bos in Rotterdam. Eetcafé de Eekhoorn was
als verzamelpunt bestempeld.
Vanaf 10:30 uur kwamen er deelnemers naar de plaats. Toen de klok 11.00 uur sloeg waren
we helemaal compleet. De wandeling van de wandelende studiegroep gaat van start.
Door het mooie Rotterdamse bos waren meer
mensen van de mooie dag aan het genieten. Alleen waren die mensen niet geïnteresseerd in
de eetbare wilde planten. Dat waren wij wel.
Al snel zagen we Zevenblad groeien, Marion
vertelde daar het een en ander over. De eigenschappen die zoal medisch en culinair zijn.
Daar in de buurt groeide ook kleefkruid, deze
zijn wel erg oud geworden. Ik zou ze zelf niet
meer gebruiken, alleen de kleine jonge kleefkruidjes gebruik ik op een boterham met kaas
of voor in de soep.

Daarna liepen we door de Wolvenvallei een
berk tegen het lijf. De blaadjes kunnen gebruikt worden in de salade, de bast kan gebruikt worden als aanmaker voor een kampvuur. Verderop liepen we de prachtige
heemtuin in waar weer hele andere eetbare
planten waren te vinden, zoals watermunt,
zwarte els en Daslook.
Erg grappig was het feit dat de daslook en
het Lelietje-van-Dalen naast elkaar groeiden. Zo konden de verschillende kenmerken
van de eetbare en dodelijke planten goed
worden bekeken.
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Tijdens de pauze had Marion een heus feestmaal gemaakt van wilde eetbare planten:
• Kruidenboter van zevenblad en daslook
• Look-zonder-look pesto
• Gefrituurde zevenblad chips
• Zuurdesembrood
De verrassingsmaaltijd smaakte echt heel erg lekker!
Nogmaals bedankt Marion!
Na nog een laatste blik te werpen op de skyline van Rotterdam was het alweer tijd om terug
te gaan naar de verzamelplaats.
Het was een gezellige wandeling met fantastische mensen! Wil je ook een keer meelopen met
de Wandelende Studiegroep in Zuid-Holland? Stuur dan een Mail naar:
jochemhaagwinde@gmail.com
De volgende wandeling is op het Eiland Tiengemeten.
De datum is 16 juni 2019, de verzamelplaats en andere gegevens komen nog!
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Buitengewoon Djoj

Wij delen graag een korte informatie over het feelgood festival Buitengewoon Djoj.
Het festival vindt plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei a.s.
Centrum Djoj en Vegenement organiseren het feelgood festival Buitengewoon Djoj. Wij mogen vrijkaarten ter waarde van €150 weggeven aan de eerste 25 volgers van deze nieuwsbrief
die zich aanmelden! Wees er dus snel bij.
Genieten van vegan food & drinks, je onderdompelen in het festivalprogramma en ’s avonds
dansen op hartverwarmende wereldmuziek en pakkende grooves?
Check www.buitengewoondjoj.nl/actie
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