De rode kool en de dood…
De rode kool en de dood, wat is het verband?
Kool… volksverhalen vertellen dat kindertjes uit de
kool komen.
Nederland is koolland bij uitstek, grote landerijen vol
met kool, groene, witte, spitskool, rode kool,
boerenkool, bloemkool… kool genoeg.
Kool is mooi om te zien, wie daar oog voor heeft ziet
de wonderbaarlijke schoonheid van de bladeren die
over elkaar heen gevouwen groeien. De eigenlijke
bloemen zie je pas wanneer we de kool laten
‘doorschieten’ zoals dat dan heet, dan is de mooie
compacte groeiwijze verder geschoten en sieren stelen
met bloemen de plant.
De rode kool en de dood, kool is tegenwoordig ook niet meer wat het moet zijn. Kool hoort
een bron van vitamines en mineralen te zijn maar door de monocultuur die is ingesteld,
landerijen vol met kool, behandeld met kunstmest – wat weer verarmde grond oplevert –
kunnen we constateren dat de dood erop volgt als we maar lang genoeg slechte voeding tot
ons nemen.
Toch is deze titel op een andere wijze ontstaan, hij
werd aangeleverd door een lieve dame die mij
regelmatig mailt.
Als ‘onderwerp’ in de mail had zij verwoord: ‘De
rode kool en de dood…’
De dood sloeg op een vriendin van haar die,
geconfronteerd met kanker, een andere weg had
gekozen dan de dame die ik ken graag had gezien.
De vriendin was overleden en dat was het verhaal
van de dood.
De rode kool sloeg op het feit dat zij deze als
smaakloos ervaart. In de keuken moet de hele trukendoos er aan te pas komen om de rode
kool op je bord nog enigszins smakelijk te presenteren.
En dan komen we weer bij de uitgeholde grond, de monocultuur welke ons wreekt in plaats
van helpt.
Daar kunnen we hele verhandelingen over geven, maar feit is wel dat de originele rode
koolsmaak niet meer kan tippen aan de smaak van vroeger.
Bovendien zijn kolen specifiek Hollandse groentesoorten en schenken ons vele vitamines en
mineralen wanneer zij optimaal hebben kunnen groeien.
Zuurkool, gefermenteerde witte kool, bevat een enorme boost aan vitamine C, dat is bekend
en wie dagelijks deze wintergroente rauw tot zich neemt, heel gewoon zomaar een paar
happen wanneer je daar trek in hebt, zal daar baat bij hebben.
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat men dan de biologische, liefst
biologisch dynamische zuurkool dient te kopen. Deze is bereid van kool die op een
natuurlijke wijze heeft kunnen groeien, geen pesticiden heeft gehad en niet met de
kunstmest de grond uit is gejaagd.
Als wij maar voldoende kool blijven eten die op slechte wijze tot groei is gekomen, zal de
dood er als vanzelf op volgen en is de titel; ‘De rode kool en de dood’, zeer toepasselijk.
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Kinderen, rode kool en de dood…
Kinderen komen uit de kool, is een algemeen voorkomende kreet. In streken waar kool
geteeld wordt zie je in plaats van een houten ooievaar ook wel een enorme kool in de tuin
staan als melding dat er een nieuwe wereldburger is geboren.
Kolen, kinderen, de dood…
Lugubere gedachte daarbij is toch weer de dood.
Het lijkt wel of we tegenwoordig aan vrijwillige euthanasie doen. Kinderen die net geboren
zijn wordt al direct het Hepatitis B vaccin gegeven.
Als een kind in ons land zijn of haar eerste verjaardag viert
heeft het al 28 vaccins gehad.
We gaan maar door en maar door en laten ons massaal
helemaal gek maken door alle verzonnen berichten vanuit
farmaland. Berichten van enge ziektes, van griepvirussen, van
aandoeningen, allemaal gelegenheden om allen die daar
gevoelig voor zijn weer aan de pillen of naar de spuit te
krijgen.
Ja de ‘R’ zit weer in de maand dus massaal hoor je weer de
verhalen over oproepen om het griepvaccin te halen.
Bij de zuiderburen maken ze daar helemaal een ‘feestje’ van.
Daar verspreidt men onder studenten de slogan: ‘Wees een
held, laat je prikken’.
Een triomfantelijk kijkende jongeman in een superheldenpak
kijkt je aan met een blik van: ‘Durf jij ook?’ Of… ‘Wie volgt?’…
Studierichtingen waar de vaccinatiegraad 60% of hoger zal
uitvallen, vallen in de prijzen!
Welke prijzen?
Wie later klachten krijgt zal dit niet in verband brengen met het vaccin. Wie op latere leeftijd
met kanker geconfronteerd wordt zal dit zeer
waarschijnlijk niet met vaccins combineren.
Goh, je valt in de prijzen!
Wat een eer!
Hoe zot is het dat er prijzen worden uitgeloofd voor
het feit dat je iets in je lichaam laat spuiten waarvan je
niet weet welke uitwerking het heeft op jouw
gezondheid.
Hoe bizar is dat?
Of, hoe misdadig is dat?
Want klachten en kwalen, voortkomend uit
vaccinaties, worden niet als zodanig bestempeld of je
krijgt de blijde mededeling dat vaccinatie op volledig
vrijwillige basis is gebeurd, dus ja, jammer dan!
Alle vaccins laat je inspuiten op je eigen
verantwoording.
Afgelopen week circuleerde in de media het bericht
dat een geestelijke een overleden dorpsgenoot niet
vanuit zijn kerk wilde begraven omdat de man
euthanasie had gepleegd.
Het leven van de zieke was zo ondraaglijk geworden
dat de keuze was gevallen op deze mogelijkheid.
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De geestelijke van de parochie waar deze familie onder viel kon daar niet in de kerk terecht
voor de uitvaartdienst.
Een naburig dorp bood uitkomst.
Hoe bizar is dit?
Euthanasie wordt zwaar veroordeeld!
Toch beginnen we daar al flink mee zodra de kleine op de wereld is; het eerste vaccin ligt al
klaar.
Het lichaam krijgt meteen een aanval te verwerken, welkom op deze ‘gevaarlijke’ aarde! Je
moet direct ingespoten worden en er zullen nog vele spuiten volgen tot je dood aan toe als
het aan de overheid ligt, want wie op sterven ligt loopt de kans nog gratis een laatste
griepvaccin toegediend te krijgen.
Dat verhoogt de rekening, maar ook de premies van ons allen.
Want hoe gratis is gratis?
Mooie dooddoener is dat elke keer weer.
Hoe vaak dat ook steeds uitgesproken wordt! De vaccins zijn gratis dus laten we ze maar
inspuiten.
Gratis?
Wie zo denkt krijgt ook gratis de bijwerkingen, ernstige klachten en mogelijk uiteindelijk de
dood die erop volgt.

Wees een held en denk na
Andere slogan: ‘Wees een held en denk na’.
Bezint eer ge begint!
Je mist de trein niet als je eerst informatie leest, opzoekt, vragen stelt aan personen die geen
belangen bij de farmacie hebben.
Eerlijke voorlichting, daar gaat het om, je gezonde verstand gebruiken.
Oké, we weten dat kinderen niet echt uit de kool komen.
Maar vaccins groeien ook niet aan de bomen. Dat is ook een denkertje.
De rode kool en de dood…
Nu zal ik dit vergelijk niet maken wanneer we rode kool eten,
want de biologische rode kool zal geen negatieve uitwerkingen
hebben, maar feit is wel dat we van de wieg tot het graf zo
gemanipuleerd worden en allen die geloven dat al die spuiten,
pillen, poeders en onderzoeken op voorhand om te kijken of we
mogelijk iets nodig hebben, lopen uiteindelijk wel rond met een
lichaam dat finaal gemanipuleerd is.
Nog een ander feit…
Ten tijde van de zogenaamde Mexicaanse griepcampagne
waren er vele verwarrende gedachten. Want ja, 34 miljoen
vaccins was geen kleinigheidje en de vraag kwam al snel naar
boven of wij mogelijk verplicht gevaccineerd moesten worden.
Weer een andere gedachte die circuleerde op het internet was
de vraag of we mogelijk een chip via het vaccin toegediend
zouden krijgen.
Daar moesten velen onbedaarlijk om lachen, hoe gek kon je denken en dat was allemaal niet
mogelijk. Het idee alleen al.
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Ach, een klein detail is dat jonge hondjes wel verplicht een chip toegediend gaan krijgen via
dezelfde methode als vaccineren.
Via dieren, met alle voordelen die hierbij gepresenteerd worden, kunnen we wennen aan
het idee.
Een gechipt dier, altijd terug te vinden, de eigenaar terugvinden bij weglopen, mishandeling
en dergelijke… deze argumenten worden als aannemelijk aangenomen.
Maar wat veroorzaakt die chip in het lichaam van het dier? Een detail om maar even over
het hoofd te zien. Belangrijker detail is dat als we massaal wennen aan dit systeem, het
straks heel normaal is als een baby na de geboorte meteen dezelfde behandeling krijgt.
Altijd terug te vinden! Goed argument in deze huidige tijden waarin kinderen ook zomaar
verdwijnen, uit huis geplaatst worden, mishandeld worden, kortom, een goede basis voor de
volgende fase!
Hoe vrij zijn wij?
Hoe zelfstandig mogen wij over onszelf beslissen?
Twee jaar geleden lachte men de personen uit die hierover spraken maar via de hondjes
komt het aardig dichterbij.
Zomaar even een onderwerp in het NOS journaal; we hebben het allemaal even
waargenomen maar voor je het weet is het ingeburgerd en lopen alle schaapjes gechipt
achter elkaar aan naar het griepvaccin.
Wees een held: en denk na!
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