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Voorwoord
Corona, corona en nog eens corona, handen wassen en de anderhalve metermaatschappij.
Je kunt de tv niet aanzetten of er is een Kamerdebat, een persconferentie, een nieuws- of
een praatprogramma dat er over gaat. Social Media zoals Facebook, Mewe, Instagram, LinkedIn, Twitter etc. staan bol van de berichten, (youtube)-filmpjes, nieuwsbrieven die gedeeld
worden en ga zo nog maar even door. Dramatische berichten van mensen die een boete krijgen waarbij je de vraag kunt stellen: moet dit nu zo?, ouderen die niet bezocht mogen worden, in eenzaamheid sterven, de wereld op zijn kop.
Tal van mensen die ons via de mail of via chat/Messenger berichten sturen met linkjes naar
filmpjes, teksten, foto’s of hun nieuwsbrief sturen en vaak ook met de vraag wat wij er nu
van vinden. Tal van berichten die je niet vindt in de mainstream media; die vertellen alleen
wat ze ‘mogen’ vertellen.
Het is mooi al die berichten, maar lastig om het een en ander te schiften voor deze nieuwsbrief. We hopen dat jullie wat hebben aan de veelheid die we delen.
Doe je eigen waarheidsvinding. Het blijft belangrijk in deze tijd, lees, kijk en vooral voel, luister naar je onderbuikgevoel bij alles wat je leest, hoort en ziet.

De Lindelaan in het Heempark in Heeg
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Je zou bijna vergeten dat de natuur gewoon zijn gang gaat; het gras groeit en is overal weer
mooi groen, alle wilde planten, het blad aan de bomen (zoals hier de lindenbomen in het
Heempark), gele koolzaadvelden, gele bermen met raapzaad en witte bermen met fluitenkruid, brandnetels, weegbree, dovenetel, hondsdraf, berenklauw, het spruit de grond uit.
Zelf heb ik veel werk in eigen tuin, in de tuin rondom het dorpshuis hier in het dorp, Samen
met nog twee anderen doen we het onderhoud én met een groep van 10-15 mensen (het
aantal breidt zich van lieverlee uit) zijn we een gezamenlijke moestuin/productietuin gestart
op het volkstuinencomplex hier in het dorp.
Lichaamsbeweging volop en dat in de buitenlucht. Goed voor je immuunsysteem om zoveel
mogelijk buiten bezig te zijn, dan nog wandelen met de hond, komt helemaal goed.
We moeten, want nu alle project7-blad activiteiten zijn opgeschort, geen lezingen, geen studiegroepen, geen wandelende studiegroepen. Ik krijg iedere keer signaaltjes op mijn telefoon van de activiteiten die er staan ingepland
.
Heel erg jammer, maar we hebben als bestuur het besluit genomen dat we voorlopig geen
activiteiten organiseren. Onze activiteiten passen simpelweg niet in de ‘anderhalvemeter
maatregel’, een maatregel blijf ik het noemen en niet het nieuwe normaal zoals het steeds
wordt genoemd.
Laten we niet normaal maken wat niet normaal is!
Tijdens onze activiteiten zoals de studiegroepen en de wandelingen maar ook tijdens de lezingen is het ontmoeten, het praten met elkaar, het delen met elkaar belangrijk.
Als je met een groep buiten wandelt moet je kunnen laten zien aan elkaar wat er groeit en
bloeit, wat eetbaar is en wat niet, wat je er eventueel verder mee kunt. Dan moet je niet
constant hoeven bedenken: ‘staan we ver genoeg uit elkaar’?
De lezingen zouden we misschien kunnen opstarten in het najaar, maar ik moet er niet aan
denken dat de stoelen anderhalve meter uit elkaar moeten staan, mensen niet in een
groepje bij elkaar mogen staan of zitten praten. Dat we looprichtingen moeten aanhouden
bij de entree en de koffie/thee in de pauze. Gaan we niet doen.
De tijd zal het uitwijzen hoe het verder gaat.
In deze nieuwsbrief weer de vaste columns van Arie, Ellen en Geertje.
Anneke deelt een leuke activiteit om te maken in deze coronatijd en een cakerecept, verder
veel informatieve linkjes, ingezonden verhalen etc. We hebben niet alles kunnen plaatsen, er
is een selectie gemaakt. Maar als je een link aanklikt kom je vaak al weer elders terecht.
-groet, veel leesplezier, geniet van de natuur en graag weer tot de volgende maand
Barbera
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Gezonde voeding in tijden van corona
Ik (Barbera) hoef de tekst niet eens zelf te bedenken.
NOS Nieuwsuur deelt onderstaande tekst. Ik heb steeds gezegd, ik zou een onderzoek willen
doen naar de gezondheidstoestand van mensen die ernstig ziek zijn geworden dan wel overleden.
Zijn mensen overvoed zoals een IC-arts dat noemde of juist ondervoed. In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn mensen vaak ondervoed. Vorig jaar las ik dat bewoners een ijsje kregen,
zodat ze wat extra calorieën kregen. Tsja, dan sla je volgens mij de plank mis. Je kunt best eens
een ijsje geven maar niet met de bedoeling van extra calorieën. Deze calorieën heb je niet
zoveel aan, is een bom suiker.
Als je vaak gemaksvoedsel eet, regelmatig fastfood eet, zakken chips leeg eet of pakken koekjes of je eten altijd opwarmt in de magnetron moet je je afvragen of je nog wel voldoende
benodigde vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Die zijn o.a. belangrijk om je immuunsysteem
te versterken.
Mensen eten veel varkensvlees, ham op brood, rookworst en spekjes bij stampotten, gemengd gehakt, droge worst bij de borrel.
Wijlen dr. Hans Moolenburgh sr. zei altijd al: “Eet geen varkensvlees (is derderangs voedsel),
tonijn en paling, eet geen genetisch gemanipuleerde soja, laat vooral suiker zoveel mogelijk
staan dus niet bij elk kopje koffie of thee een koekje en beperk het gebruik van zuivelproducten.” Zijn advies was: eet vooral biologische groente en fruit (onbespoten) en grasgevoerd
vlees! En laat alles wat kant en klaar in de winkel staat of fabrieksmatig is bereid staan.

NOS Nieuwsuur
“Het kan nog maanden tot jaren duren voordat er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is
tegen het coronavirus. Maar dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Meer dan
1600 artsen en andere medisch experts roepen Nederlanders op om meer werk te maken van
een gezonde leefstijl. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de
kans op een spoedig herstel.
De link tussen een ernstig beloop van een coronabesmetting en leefstijlziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten wordt steeds duidelijker. Uit RIVM-cijfers blijkt dat
meer dan 70 procent van de patiënten die overleden zijn aan het coronavirus, een of meer
onderliggende aandoeningen had. Bijna de helft (43,5 procent) had hart- en vaatziekten en
een hoge bloeddruk. Een kwart had diabetes type 2.
Die zogeheten leefstijlziekten worden met name veroorzaakt door ongezonde voeding, te weinig bewegen, te veel stress en onvoldoende slaap. De zorgprofessionals willen dat burgers zelf
aan de slag gaan om die punten te verbeteren, maar ook dat staatssecretaris Paul Blokhuis
(VWS) er een prioriteit van maakt. Zodat mensen hierbij geholpen kunnen worden.

Immuunsysteem al uitgeput
Waarom juist coronapatiënten met leefstijlziekten zo'n grote kans hebben op een slecht ziekteverloop, wordt op dit moment wereldwijd onderzocht. "We zijn nog in de beginfase, maar
we denken dat het immuunsysteem van de zwaarst getroffen coronapatiënten eigenlijk al was
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uitgeput voor de besmetting", zegt medisch immunoloog Wim Dik van het Rotterdamse Erasmus MC. "We zien dat vooral bij ouderen en mensen met leefstijlziekten."
Vandaag publiceert het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde een notitie
met daarin een bundeling van de recente wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen
corona, leefstijlziekten, weerstand en stofwisseling. Daarin valt te lezen dat bij aandoeningen
als obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten de stofwisseling is ontregeld. Als die ontregeling langdurig is, veroorzaakt dat een chronisch ontstekingsproces. En dat veroorzaakt een
uitputting van het immuunsysteem.

Zodra je buikvet een paar procent afneemt, heeft dat al een meetbaar gunstig
effect op het immuunsysteem.
Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC
Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC, vertelt dat 70 tot 80 procent van de coronapatiënten die op de IC belanden, overgewicht heeft. "En dat is een belangrijke veroorzaker van veel van die leefstijlziekten. Daarnaast heeft ook de aanwezigheid van
het vet zelf een negatief effect op het immuunsysteem."
Het gaat dan vooral om buikvet, legt Van Rossum uit. "Dat produceert actief hormonen en
ontstekingsstoffen. Het buikvet zorgt ook voor een chronische belasting van het immuunsysteem waardoor het minder goed op binnendringende virussen en bacteriën reageert."
Ze benadrukt dat de oorzaken van ernstig overgewicht (obesitas) heel complex zijn. Het is
ongelofelijk moeilijk om ervan af te komen. Van 'eigen schuld' is dus geen sprake. Maar voor
veel mensen met overgewicht is er grote winst te behalen. "Zodra je buikvet een paar procent
afneemt, heeft dat al een meetbaar gunstig effect op het immuunsysteem."

Wat kun je zelf doen?
"Pak je leefstijl aan op alle gebieden", zegt Van Rossum.
"Eet gezonde voeding, beweeg meer, rook niet, matig met alcohol, ontspan en slaap goed. Dat
heeft echt effect. En als dat moeilijk lukt, vraag dan hulp of ondersteuning aan je omgeving of
je huisarts."
Ze benadrukt dat het wel belangrijk is om het in stappen te doen. "Extreem afvallen of aan
'topsport' gaan doen, dat is een te grote klap voor je lichaam en dan verzwakt je immuunsysteem juist. Doe het dus geleidelijk en bouw het op een haalbare manier in je vaste leefpatroon
in."
Bepaalde soorten voeding hebben een ontstekingsremmend of juist ontstekingsbevorderend
effect, legt hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell (VU Amsterdam) uit
• Je moet wegblijven van bewerkt en gefrituurd voedsel.
• Eet zo veel mogelijk voedsel dat je nog kunt herkennen."
• Groenten, noten, fruit en vette vis zijn volgens hem goede keuzes.
"Zo verminder je ontstekingen en verhoog je dus je weerstand." Je moet niet verwachten dat
je er met een paar weken gezond eten bent. Het is een investering voor de langere termijn,
zegt Seidell. Maar je kunt in deze periode wel degelijk grote stappen zetten”.
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2334347-1600-zorgprofessionals-wacht-niet-op-vaccinmaar-werk-aan-gezonde-leefstijl.html?fbclid=IwAR1Qke_ig0d0Aq2sH6cLYSvJVqUAwgSY42DGYMSupM6AvgcbvyCXJglVQk
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Boekentip
Een mooi boek voor gezond eten is bv het boek ‘de voedingswijzer;’ van Juglen Zwaan.
Eten doen we allemaal dagelijks. Maar wat stoppen we nu precies in onze mond? Wat zit erin?
Wat doet het met onze gezondheid? Dit gebonden, full colour boek van 480 pagina's geeft
daar op een begrijpelijke manier antwoord op.
Honderden voedingsmiddelen komen uitgebreid aan bod. Uniek is ook de zelfhulpwijzer,
waarbij eenvoudig is op te zoeken welke voedingsmiddelen positief kunnen inwerken op bepaalde klachten.
Het is een zeer complete gids, waarbij gebruik gemaakt is van de huidige wetenschappelijke
kennis over voeding en gezondheid.
Nog niet eerder is er zo'n compleet naslagwerk verschenen waarin vrijwel alle onbewerkte
voedingsmiddelen uit de supermarkt zo uitgebreid besproken zijn.
Aan bod komen onder meer groenten, fruit, noten, zaden, granen, peulvruchten, kruiden, kiemen, slasoorten, zeewier, oliën, vetten, vlees, vis, zuivel, dranken en meer.
Dit boek geeft je alle gereedschappen om je gezondheid op een natuurlijke manier in eigen
hand te nemen.
Dit boek geeft inzicht in:
• de heilzame werking van vrijwel alle onbewerkte voedingsmiddelen die in de supermarkt te vinden zijn;
• de wetenschappelijke kennis over de werking van voeding op onze gezondheid;
• welke voeding je voor welke klachten kunt inzetten;
• de voedingsmiddelen met de meeste specifieke vitamines en mineralen;
• welke nutriënten er in natuurlijke voedingsmiddelen aanwezig zijn;
• hoe je voeding kunt inzetten om je gezondheid te verbeteren.
Over de auteur
Juglen Zwaan (1982) is voedingsdeskundige en besloot zijn baan als
leerkracht op een middelbare school op te zeggen om mensen bewust te gaan maken van de relatie tussen voeding en gezondheid.
Via seminars, publicaties en radio-interviews heeft hij al vele mensen geïnspireerd om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Hierdoor is hij inmiddels uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied
van voeding, supplementen en gezondheid.
Juglen heeft meerdere boeken op zijn naam staan:
• de supplementenwijzer
• de receptenwijzer
• de maaltijdwijzer

Via deze link kun je het boek bestellen bij uitgeverij succesboeken:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665058&PC=427870AA#.XsRNvkBuIa8
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Hoi lieve mensen
Als ik wil weten welk opper wezen zich uitdrukt in de verschijningsvorm van mijn kippen
dan kan ik door hun uiterlijk en gedragingen te bestuderen een indruk proberen op te doen
van de ziel van dit kippenwezen.
Ik wilde graag kennis maken met het wezen wat achter corona schuilgaat. En zo dacht ik al
snel in termen van angst en onvrij.
Ik las een oproep om liefdesenergie naar de coronapatiënten te sturen en die oproep vulde ik
op mijn manier in.

Angst houdt de liefde buiten ons dus dat zal andersom dan vast wel hetzelfde zijn dacht ik en
sluit liefde angst uit. Dus ging ik corona zelf besmetten met licht en liefde zodat déze besmetting over de hele wereld zou gaan.
Maar het voelde zo belachelijk wat ik deed dat ik haar toen nog liever wilde leren kennen.
Ik kreeg het beeld van een stralende lieve vrouwelijke engel die beslist zonder kwaadaardigheid was, ze voerde gewoon haar taak uit.
Ook voor die taak kreeg ik een beeld ze was namelijk een stuk grond aan het harken wat eruit
zag als een prachtig schoon zaaibed.
Daar achter waren er bomen en struiken en vanuit het verborgene kwamen er wezens (mensen) die er angst en dood inzaaiden, toen ik er blijdschap en vrede bij zaaide groeide dat veel
beter en verstikte het de angst.
Vrouwe corona maakte de afgelopen maanden dus een voedingsbodem gereed waarop wij
mogen gaan zaaien wat we maar willen.
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Als we mensen isoleren en afsluiten van de wereld ontstaat er een ontevredenheid.
Dankbaar zijn lukt alleen maar als je je verbonden weet en juist in een dankbare verbinding
kiemt liefde heel gemakkelijk.
De eerste weken van maart vond ik heerlijk, de verstilling en de onthaasting ik ervaarde werkelijk even wereld vrede maar met zijn allen hebben we het oude leven alweer aardig opgepakt. Oké wel anders ingevuld maar we hebben het vaak alwéér veel te druk.
Wat er vooral verandert is dat we nu veel vaster gedwongen gekoppeld zijn aan de techniek. En het uiten van ons mens zijn met het ritmische lijkt nog
verder in de vergetelheid geraakt.
Wat zaaien we met onze gedachten, besprekingen
en handelingen?
Heb je de lammetjes zien dansen en de jonge eendjes gezien? Heb jij je verwonderd over het ontvouwen van de bladeren?
Heb je je laten koesteren door de eerste stralen van
de ochtendzon luisterend naar de jubelliedjes van
de vogels?

De tijd is rijp voor de hemel op aarde, nu
hebben we vooral meer mensen nodig die
in hun eigen omgeving aandachtig een
stukje van deze nieuwe aarde willen bedenken.
Wat we gezaaid hebben mogen we besprenkelen met geluk, liefde, dankbaarheid, zelfvertrouwen, waarheid, eerbied en
de oogst zal vredelievend zijn.

liefs arie
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Leef bij de dag – onvoldoende interesse voor het heden
De Bachbloesemremediegroep die ik deze keer ga uitleggen heeft alles te maken met dromerigheid, gedachten en gedrag. Liever niet in het heden zijn en daardoor wegdromen. Niet goed
geaard zijn, want jouw aandacht zit in jouw hoofd en niet door het hele lijf en vooral je voeten.
Energie volgt namelijk waar jij jouw aandacht op richt. Druk in het hoofd zijn en daardoor druk
gedrag vertonen. Heimwee hebben naar het verleden of als je op vakantie bent, heimwee
naar huis. Heel moe worden van al die malende gedachten en al die dingen die je nog moet
doen. Dan kun je ook heel futloos worden en misschien wel depressief. Zo in februari verlang
ik altijd heel erg naar de lente en naar licht en zonlicht. Dan kan een Bachbloesemremedie je
erdoor heen helpen. Als je bovenstaande zo leest, zul je misschien ook kenmerken herkennen
van ADHD, ADD, autisme en hooggevoeligheid. Ook hierbij kunnen Bachbloesemremedies helpen om in balans te blijven.
Laten we beginnen bij de Clematis (Bosrank). Dat
is een remedie voor mensen die zich graag terugtrekken in een fantasiewereld. Ze leven meer in de
toekomst dan in het verleden. Kunnen zich ook
helemaal inleven in een boek en daarin helemaal
wegdromen. Merken dan ook niet wat er om hen
heen gebeurt. Daarin herken ik mijzelf dan weer.
Als mijn moeder mijn aandacht wilde als ik aan het
lezen was, kreeg ik wel eens een theedoek naar
mijn hoofd
. Bloedarmoede, koude ledematen
of een zweverig gevoel zijn ook typisch voor deze
remedie. Door Clematis ga je meer in het hier en
nu leven.
Clematis leert je confrontaties en uitdagingen aangaan.
De Wild Rose (Hondsroos) gaat over futloosheid
en depressiviteit. Je neerleggen bij alles wat je
overkomt. Voor mensen die niet meer de kracht
kunnen opbrengen om gewenste veranderingen
in hun leven door te voeren en daardoor somber
worden. Niets interesseert meer. Zij berusten in
hun situatie. Hier herken je de burn-out in, maar
ook veel hooggevoelige jongeren kunnen depressief worden. Wild Rose geeft je weer een duwtje
in de rug. Jij bent zelf de sleutel tot verandering.
Wild Rose zorgt voor het terugkrijgen van een positieve instelling.
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De Paardenkastanje (White Chestnut) heeft te maken met malende gedachten en een druk hoofd.
Last hebben van aanhoudende ongewenste gedachten. En daardoor je niet meer kunnen concentreren op het leven en werk van alle dag. Moeite
hebben om voldoende afstand te nemen van je
problemen. Ze gaan juist proberen de problemen
op te lossen door er intensiever over na te denken.
En van daaruit krijgt je slapeloosheid en overspannenheid. Deze remedie helpt je juist om problemen
vanuit een helikopterview te bekijken. En door het
rustiger worden krijg je de antwoorden vanuit jouw
intuïtie, jouw onbewuste. En daar zitten alle antwoorden op jouw levensvragen.
White Chestnut zorgt dat je rustiger wordt
Dan heb je nog de knop van de Paardekastanje. Je
merkt dat ieder onderdeel van de plant een andere
uitwerking heeft. De Chestnut Bud heeft te maken
met herhalende patronen. Steeds weer dezelfde
fout maken en daar dus de vorige keer niets van
geleerd te hebben. Je zit dan echt vast en ziet niet
wat er misgaat. De Chestnut Bud herstelt het
contact met je eigen innerlijk en verwerkt en
bundelt alle ervaringen. Dit helpt om de volgende
keer uit de cirkel van herhaling te stappen.
Chestnut Bud leert je ervaringen in adequater gedrag om te zetten.
Honeysuckle (Kamperfoelie) die ruikt zo lekker als
het regent. Het is een remedie voor mensen die in
het verleden leven en daar heimwee naar hebben.
Ook voor kinderen/jongeren die niet zo goed kunnen wennen op aarde en terugverlangen naar de
lichtwereld. Vastklampen aan herinneringen en situaties, zowel de positieve als de negatieve. Vroeger
was het allemaal zoeter en beter. Honeysuckle stimuleert juist meer in het heden te leven en verwerkt gebeurtenissen uit het verleden. Het middel
kun je ook preventief inzetten. Zelf heb ik het met
succes gebruikt op kinderkamp bij kindjes die heimwee hadden. Ze kwamen op de avond zelf om de
druppels vragen. Ze wilden immers alle leuke dingen van het kamp niet missen.
Honeysuckle helpt bij heimwee
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De Olijf (Olive) heeft te maken met zo moe zijn,
maar niet willen toegeven. Zowel op geestelijk als
lichamelijk vlak. Te weinig energie hebben en zich
niet meer kunnen opladen. Een lichamelijke aandoening kan niet helemaal uitgeziekt zijn of je
hebt voor lange tijd te weinig slaap gehad. Je luistert niet meer naar jouw eigen lichaam. Op reserves leven, waardoor het natuurlijke weerstandsvermogen wordt aangetast. Olive geeft nieuwe
energie, maar let op: het laat je eerst even voelen
hoe moe je werkelijk bent. Houdt daar rekening
mee als je het gaat innemen.
Olive helpt het energiesysteem herstellen.
De Herik (Mustard) is een plant die algemeen
voorkomt voor op bouwland, langs wegen en
langs dijken. Hij wordt ingezet bij mensen die lijden aan depressies van onbekende oorzaak. Dit
is dan best wel een pittige depressie. Het is alsof
er een donkere wolk om hen heen zit die belet
om vrolijk en gelukkig te zijn. De oorzaak is vaak
niet te vinden. Het gaat hier om chronische depressies. Ze komen lichamelijk en geestelijk in
een vertraagde toestand.
Mustard geeft je plezier en bewegelijkheid terug.

Je kunt mij ook vinden op Facebook. Daar deel ik allemaal wetenswaardigheden over gezondheid en hooggevoeligheid.
In juni behandel ik de groep “Leven en laten leven” wat gaat over overbezorgdheid voor het
welzijn van anderen. Tot de volgende keer!

Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
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Kruidentas... Gezondheidsbevorderend op diverse
vlakken...
Kruiden zijn van oudsher al gezond gebleken dus we
kunnen er nooit te veel van om ons heen hebben.
Met de handen bezig zijn kan een positieve invloed
op ons hebben, beter dan 'in rondjes blijven lopen' en
ons verbazen over de gekte om ons heen. Toch?
En hier hebben we dan een aantal gezonde zaken bij
elkaar.
Met de handen bezig zijn zorgt ervoor dat je nadenkt
bij wat je doet; je gaat creatief denken om met mooi
materiaal iets leuks te maken.
Maar je gedachten gaan onwillekeurig ook een andere kant op dan wanneer we gericht blijven kijken
naar onze omgeving.
Persoonlijk weet ik dat met de handen leuke dingen
laten ontstaan (persoonlijk noot: ik vind het leuk :))
heel goed werkt op je geest.
Jaren geleden deelden wij deze ervaringen al. In die
tijd, toen ik een eigen bedrijf had op het gebied van
bloemschikken, huis- en tuindecoraties maken, benoemde ik al dat we ook wel het bordje 'Maatschappelijk werkers' bij de deur konden ophangen.
We kregen met heel veel personen te maken die zelfs zeer regelmatig een workshop kwamen
volgen om 'eruit' te zijn, de zinnen te verzetten, met de handen bezig te zijn en de gedachten
te relativeren. In die jaren kregen we ook zoveel verhalen te horen die mensen spontaan deelden, want door met je handen bezig te zijn, iets te laten ontstaan, en daarmee blij naar huis
te gaan, werkte dat ook een soort van helend. Kon men ook nog 'Doe-het-zelf-pakketten' bij
ons kopen en thuis nog meer maken.
Deze formule werkte voor velen.
En... voor mij ook. :) Als ik mij volop richt op
dat wat eetbaar is om ons heen, mijn fototoestel in de hand neem dan 'verlies ik mijzelf' zeg
ik altijd, oftewel: automatisch ga je ontspannen.
Datzelfde ervaar ik ook met tuinieren, bloemschikken en huis- en tuindecoraties maken.
Het gevolg is dan dat er meteen van alles ontstaat. :) Het lijkt bij ons op dit moment wel
een klein winkeltje. :)
Tuinkussens, hoorns, tassen, alles beplant met
vrolijke bloeiers en kruiden.
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Steeds hetzelfde maken is geen optie dus heb ik mijn blik verplaatst en in plaats van zoals
vroeger met mos te werken zijn de theedoeken nu in beeld samen met touw. Kippengaas,
wikkeldraad, touw, kokosdoek, houten knopen, vogeltjes op stokjes, kruiden, laat mij mijn
gang maar gaan.
Heerlijk buiten staand aan een sta tafel op goede hoogte, goed gereedschap erbij en ik vermaak me wel weer even.
Onderwijl gaan de gedachten, relativeer je zaken want alle paniek die je ziet bij de medemensen komt voort uit angst. Zo, al werkend aan een object, relativeer je dit in plaats van boos te
zijn op het gedrag om je heen. Even als klein voorbeeld. Bezig zijn met je handen kan therapeutisch werken voor wie daar gevoelig voor is.
Dat kan via van alles en nog wat natuurlijk, werken met hout, papier, te veel om op te noemen,
ik ben al snel blij met iets maken voor in de tuin.
Dus... deel ik de beschrijving van deze tas. Vroeger verkochten wij het als 'Doe-het-zelf-pakket'
met de beschrijving en het materiaal in een papieren tasje.

Deze tas is een nieuw ontwerp, zaterdag 9 mei spontaan laten ontstaan.
Zo begon ik met het haken van een lap en gaandeweg bedacht ik de andere kant van dubbel
gaas met een theedoek te maken.
De voorkant:
30 steken met een haaknaald (nummer 5) van sisaltouw maken, 2 extra voor de hoogte van
het eerste stokje.
11 banen stokjes haken.
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Een theedoek in twee delen knippen. De ene helft is de hoogte van de gehaakte voorkant, de
andere helft kan iets korter zijn maar gaat later in de tas achter het gehaakte deel.
Het op maat geknipte deel gaat tussen dubbelgevouwen kippengaas.
De zijkanten met doek en al omvouwen, dit komt in de tas, niemand die dat ziet.
Werk netjes, ruitjes van de theedoek netjes recht, let op details, maar dit is grof werk, het
geeft niet als we een stuk omvouwen en in de tas laten zitten.
De afgeknipte gaaskant, de stekeltjes, kun je met een tangetje ombuigen.
Het eindresultaat is een theedoek netjes tussen gaas verwerkt, gelet op de ruitjes (netjes
recht) en op maat van het gehaakte deel.
Zo zijn er twee delen van de tas ontstaan, de voor- en de achterkant.
Met een stuk wikkeldraad, neem nooit hele lange stukken want dat werkt ook niet als je met
naaigaren werkt, denk hierbij hetzelfde, als het in de knoop gaat is dat vervelend, naai je de
onderkant eerst aan elkaar en daarna beide zijkanten dicht. Begin bij de zijkant bovenaan want
dan komen beide delen daar netjes tegenover elkaar.
Dik touw als afwerking en voor het hengsel.
Meet een stuk touw af wat rond de bovenkant vastgezet wordt met extra stukken voor de
kwast in het midden. Begin daar met vastnaaien, overhands met wikkeldraad. Prik onder het
touw ook door de theedoek dan blijft deze keurig op zijn plaats.
De onderkant van touw voorzien, extra nemen voor de kwasten aan de zijkanten.
Vervolgens het hengsel afmeten en vastzetten, ook extra nemen voor de kwasten aan de onderkant en het staat speels een knoop in het hengsel te maken, dus neem dat mee in het
afmeten.
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Met het sisaltouw van het haakwerk de hoeken netjes
afgewikkeld. Doe dit naar eigen idee.
Een paar houten knopen geplaatst op de voorkant voor
de sier.
Maar... leef je uit, je kunt zelf van alles bedenken.
Het belangrijkste is: werk netjes, let op ruitjes als je een
ruitjesdoek gebruikt, werk gelijkmatig en secuur, verder... jouw feestje. :)
Het overgebleven deel van de theedoek in de tas netjes
tegen de sisalkant aanleggen. Wellicht even hier en
daar vastzetten als jij dat handiger vind.

Een plastic zak met een paar gaatjes onderin in de tas plaatsen, daar wat hydro korrels (kleikorrels) op voor een goede afvoer van het water en om te voorkomen dat de tas heel zwaar
wordt van de aarde.
Deze korrels zijn ook in kleine zakjes te koop bij tuincentrums en soms ook supermarkten.
De kruiden netjes planten (biologische grond), zorg dat het plastic niet meer zichtbaar is, wat
uitsteekt bovenaan tussen aarde en tas duwen.
De foto's bij deze beschrijving van de werkwijze zullen veel verduidelijken.
Een extra theedoek speels om het hengsel heen geslagen en een pollepel eraan gehangen.
Deze pollepel kochten wij in Georgië en was al voorzien van een gaatje maar je kunt een pollepel op verschillende manieren vastzetten natuurlijk.
En zo kun je een aantal uren je zinnen verzetten, heerlijk bezig zijn met leuk materiaal en
creatief van alles laten ontstaan waar je ook nog voldoening aan overhoud. En... inspireer anderen, samen de goede energie verspreiden zal ons alleen maar helpen.
De blik op mooie dingen mag niet verdwijnen!
Ontwerp en foto's: Anneke Bleeker
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Er begint ‘iets’ te ontstaan met SPURT
SPURT… wat is dat?
Volgens de Dikke (van Dale) is dit onder andere: ‘Een eindsprint trekken…’
Waarom dan de kop: ‘Er begint ‘iets’ te ontstaan met SPURT’?
SPURT met hoofdletters is een erkende ERC-20 Token. Dit wil zeggen dat er nog geen ‘echte’
waarde aan is gekoppeld, maar in de SPURT community is deze één Euro waard.
De mensen achter SPURT zien graag dat de onderwaarde niet onder de euro zakt.
De bovenwaarde mag stijgen tot 3 euro als er mee gehandeld gaat worden via de exchange.
Daar zijn we nu nog niet mee bezig, wij richten ons eerst op een groot netwerk in Nederland
en België om SPURT te gebruiken als legaal betaalmiddel, gewoon naast de Euro en alle andere
bekende valuta. Daar zijn we natuurlijk blij mee want we ondersteunen deze token graag en
als je dan ziet dat er mooie dingen ontstaan word je blij.
In Nederland is de SPURT nog niet heel erg bekend, maar daar komt wel verandering in. Project 7-blad heeft het op zich genomen om meer bekendheid te geven aan deze token. Dit
gebeurt via onze ‘Gevraagd en Aangeboden’, een digitale ‘marktplaats’ die regelmatig uitkomt. Hierin kunnen SPURT-gebruikers zaken en diensten te koop aanbieden, of vragen naar
zaken of diensten waarnaar zij op zoek zijn.
We zijn nu bezig om alle aanbiedingen en vragen over te zetten naar een digitale (web)marktplaats. Veel van deze zaken of diensten zijn nog afkomstig van particulieren, maar het is ook
de bedoeling dat bedrijven hierin mee kunnen doen. Ook bedrijven kunnen SPURT accepteren
als betaalmiddel. Enkele ‘kleine’ bedrijven doen al mee, maar ook grotere zijn van harte welkom.
Zo beginnen sommigen onder jullie nu te bedenken dat als er steeds meer leuke aanbiedingen
komen via ‘Gevraagd en Aangeboden’, zij dan niet genoeg SPURT hebben.
We geven ruimschoots de gelegenheid SPURT ‘te verdienen’ door via onze acties anderen bij
ons te laten aanmelden; op deze wijze kun je SPURT verdienen zonder dat daar iets anders
tegenover staat.
Een andere mogelijkheid is zelf artikelen of diensten aan te bieden om uitbetaald te worden
via SPURT.
Wil je meer weten over SPURT, kijk dan op de website: https://myspurt.org/dutch/home.
Heb je interesse in de Gevraagd en Aangeboden? Stuur dan even een mailtje naar:
anneke@project7-blad.nl en je krijgt informatie en de Gevraagd en Aangeboden in pdf-uitvoering.
Wil je goederen en/of diensten aanbieden, of ben je op zoek naar iets? Laat dit even weten in
een mailtje (zelfde mailadres als hierboven).
We hopen op een enorme respons, zodat we over niet al te lange tijd kunnen zeggen: “Er is
heel wat ontstaan met SPURT.”
Anneke
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Het nieuwe (ab)normaal?

Vanwege serieuze internetproblemen kwam het er vorige maand niet van een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief. Met mijn excuses...
Deze maanden draait alles om corona. Het 'normale' nieuws over het vaccinatiebeleid wereldwijd blijkt niet meer van belang te zijn en komt niet meer aan bod. Hieronder een compilatie
van enkele gemiste blogs op de website van Vaccinvrij.

13 Studies onthullen hoe social distancing (met name sociaal isolement) sterfte
kan verhogen
Honderden miljoenen volwassenen en kinderen zitten nu ofwel in quarantaine in hun huis,
ofwel zijn ze bezig met “noodzakelijke” uitstapjes buiten de deur. Maar wat zijn de gevolgen
van het sociale isolement dat wordt veroorzaakt door dit massale experiment? Er is een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat sociaal isolement aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor zowel de psychologische als de fysiologische gezondheid
en het welzijn van individuen.
Lees verder :
https://stichtingvaccinvrij.nl/13-studies-onthullen-hoe-social-distancing-met-name-sociaal-isolement-sterfte-kan-verhogen

Waarom Bill Gates geen aansprakelijkheid wil
Op verzoek van WHO en overheden wereldwijd worden vaccins ontwikkeld om de mensen te
beschermen tegen COVID-19. Uit eerdere testen bleek dat het SARS-corona-virusvaccin een
gevaarlijk vaccin is. De nieuwe corona-virusvaccins worden ontwikkeld met de clausule dat als
er schade optreedt de industrie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade veroorzaakt door hun product. Gates is zo bezorgd over het gevaar van ‘ongewenste neveneffecten’,
dat hij zegt dat de vaccins niet moeten worden gedistribueerd totdat de overheden akkoord
gaan met schadeloosstelling tegen rechtszaken. Bent u bereid om het risico te nemen?
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Lees verder :
https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-bill-gates-geen-aansprakelijkheid-wil-bent-u-bereidhet-risico-te-nemen

We’re living in 12 monkeys - documentaire over de agenda achter COVID-19
De meest essentiële thema’s in de vaccinatie discussie zijn: veiligheid en vrijheid en verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vrije mensen blijven, dat we gezond
blijven, en dat er geen medische dictatuur ontstaat? Nadat u de documentaire heeft bekeken
nodigen we u uit om mee te denken over de situatie in Nederland (premier Rutte over het
'nieuwe normaal').
Lees verder :
https://stichtingvaccinvrij.nl/were-living-in-12-monkeys-documentaire-over-de-agendaachter-covid-19

Dragen van mondkapjes voor bevolking creëert vals gevoel van veiligheid
De Wereldgezondheidsorganisatie raadt het dragen van mondkapjes in haar 2020-richtlijnen
af, wegens een gebrek aan ondersteunend wetenschappelijk bewijs en de mogelijkheid van
een verhoogde ziekteoverdracht door onjuist gebruik. ''In zijn geheel is er weinig bewijs voor
de effectiviteit van mondkapjes om het risico van infectie te verminderen.”
Lees verder :
https://stichtingvaccinvrij.nl/wereldgezondheidsorganisatie-dragen-van-mondkapjesvoor-bevolking-creeert-vals-gevoel-van-veiligheid

Censuur en democratie
Censuur is de laatste fase van een democratie. Een democratie wordt gekenmerkt door vrijheid van meningsuiting. Censuur maakt tegengeluiden monddood. Wie bepaalt welke informatie wel, en welke informatie niet naar buiten mag komen? De financiële belangen voor de
industrie van massale deelname aan vaccinatieprogramma’s zijn fenomenaal.
Lees verder :
https://stichtingvaccinvrij.nl/censuur

Propaganda
Het doel van propaganda is om emotie te genereren bij de massa. Keuzes of acties worden
gevoed door de emotie. Als propaganda wordt gecombineerd met censuur wordt de informatie die nodig is om zelfstandig te kunnen nadenken achtergehouden, waardoor de emotie nog
meer gaat bepalen. “Propaganda werkt het beste als degenen die gemanipuleerd worden er
zeker van zijn dat ze uit eigen vrije wil handelen” (Joseph Goebbels).
Lees verder:
https://stichtingvaccinvrij.nl/propaganda
En afsluitend met een positieve noot van een gastblogger:

Het nieuwe RijksVoedingsProgramma
Wat zou het effect zijn van een Rijksvoedingsprogramma? Iedereen praat over de overdracht
van het virus, maar niet over het immuunsysteem zelf. Hoe zou het zijn als kinderen vanaf
jongs af aan leren wat de invloed is van voeding op de ontwikkeling van het immuunsysteem?
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Waarom ‘mogen’ we alleen maar wachten op een vaccin, en niet werken aan het verhogen
van onze weerbaarheid? De enige barrière voor dit programma wordt gevormd door de economische belangen van de farmaceutische industrie en de banken die deze bedrijfstak sponseren, en de enorme lobby van deze industrieën in het parlement.
https://stichtingvaccinvrij.nl/coronavirus-voeding-en-immuunsysteem
© Ellen Vader
Website (voor het inschrijven op de wekelijkse nieuwsbrief even naar beneden scrollen):
https://stichtingvaccinvrij.nl
Facebookgroep voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij

_____________________________________________
Cake met een nulletje te veel…
Cake bakken, dat heb ik echt wel vaker gedaan.
Cake, zelf samengesteld van spelt of boekweit, maar soms… soms ga je eens voor iets anders.

Laatst heb ik een pak gekocht bij de natuurwinkel waar je een paar ingrediënten aan moest
toevoegen en het resultaat was lekker.
Voor herhaling vatbaar, dus bedacht ik ons op zelfgebakken cake te trakteren.
Zeg het met bloemen!
We moeten het ons gezellig maken in deze bijzondere tijden en de natuur is helend, blij makend en oogst bewondering dus hoe leuk is het om madeliefjes en viooltjes op het cakebeslag
te leggen voor dit de oven in gaat?
Leuk!
Alles klaar gezet, bloempjes geplukt en aan de slag.
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Een pak van Joannusmolen, 150 gram roomboter, 4 eieren en 50 ml amandelmelk.
Aan de slag met het beslag!
Hmmm… dit leek niet goed te gaan.
Vreemd.
Opeens vielen de kwartjes, ja zo spreken wij nog, wij spreken in spreuken nog over echt geld
Hoewel, of de gulden echt was… maar toen de euro kwam ging het rap slechter, maar over
naar de cake!
De kwartjes waren gevallen bij mij.
En nulletje te veel… in plaats van 50 ml amandelmelk had ik gedachteloos een halve liter toegevoegd.
Foutje!
Nou ja foutje, noem het maar een grote fout!
Maar… voor alles is een oplossing; ik roep het tegenwoordig dagelijks lijkt het wel dus ook bij
het maken van het beslag.
Er waren nog wat restanten boekweit en speltmeel.
Vraag me niet naar de hoeveelheid, gewoon beide restanten erbij gekieperd.
En de twee eieren die er nog waren moesten er ook aan geloven.
De mixer op volle toeren en het beslag leek wel betoverd toen we het resultaat zagen ontstaan.
Schitterend van structuur en super glad.
Om trots op te zijn!
Maar ja, één cake werden twee cakes.
De bloemen gingen op de eerste cake die de oven in ging.

De rest van het beslag afgeschermd laten staan in een andere schaal.
Deze cakes hadden het wel gedaan bij mij deze middag want de oven voorverwarmd?
Ja de timer omgedraaid, temperatuur aangegeven en verder?
Diepe zucht, niet aangezet, dus het voorverwarmen geschiedde met de eerste cake in de oven.
Maar… ook dit liep goed af, toen het lampje groen begon te branden. Vanaf dat moment een
uurtje gerekend.
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Het resultaat?
Fantastisch! Je zou het zo voortaan doen!
Alleen… hoeveelheid boekweit en spelt? Rotzooi maar wat aan!
Een stukje warme cake met sinaasappelmarmelade, de bloemen stalen de show en wij genoten.
Wat is de moraal van dit verhaal?
Graag wilde ik laten zien dat je met bloempjes leuke dingen kunt doen, leuk op salades maar
o.a. ook leuk op koek en gebak.
Wij hebben de komende tijd cake, gewoon in stukken in de vriezer gedaan.
Twee halen, één betalen!
Anneke

_____________________________________________
Gedicht: Een nieuwe bron van helen
Rimpeling in de woestijn
die krachten van het weten
door aloud water stil gevoed
doet breken alle keten
Vaag onbekend,
bleek in de kiem, het scheppende vermogen
onaangetast door tijd en beving
een nieuwe bron van helen.
Barbara de Graaf

_____________________________________________
Hebben cryptovaluta een toekomst?
Iedereen heeft wel eens gehoord van de bekendste cryptomunt, de Bitcoin.
Er zijn er velen, die via een zogenaamde exchange verhandeld kunnen worden.
Er bestaan ook tokens, vertaald in het Nederlands: betaalpenning. Eigenlijk kan iedereen, of
elke stichting, vereniging, of een bedrijf zijn eigen token uitgeven, waarmee handel gedreven
kan worden. Dit zal echter op heel kleine schaal gebeuren want meestal kan bedrijf X niet met
zijn eigen token handelen met bedrijf A, tenzij er allerlei afspraken gemaakt worden over onder andere de waarde van zo’n token.
Bovendien wordt zo’n token op grotere schaal niet erkend, dus bereik je er weinig mee.
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Een ander verhaal wordt het, als een token erkend wordt. Er is een lijst van erkende ERC-20
Tokens die ook daadwerkelijk verhandelbaar zijn, of die als betaalmiddel gebruikt kunnen worden. Hierbij gaat het vaak om grote(re) projecten, waarbij aan de tokens ook een waarde
wordt toegekend.
Als je met tokens of cryptomunten gaat werken, heb je ook een crypto portemonnee nodig,
zeg maar: een digitale bankrekening. Er zijn wereldwijd vele aanbieders. Kijk maar eens op
internet.
Vanuit je ‘wallet’ (portemonnee) kun je jouw munten of tokens overboeken naar een ander,
een bedrijf, om zaken te kopen; evenzogoed kunnen anderen ook jou betalen als jij producten
of diensten te koop aanbiedt, of dat nu privé of bedrijfsmatig is.
Als jij je tokens of cryptomunten te gelde wilt maken, dus wilt omwisselen voor Euro’s of Dollars, of welke ‘reguliere’ munt ook, kan dat ook. Vaak biedt een exchange deze mogelijkheid.
Dan kun je jouw tokens omzetten, hetzij direct, hetzij indirect, en overboeken naar je bankrekening.
Een voordeel van cryptovaluta is, dat alles via je wallet en de exchange gaat, buiten de ‘reguliere’ banken om. Banken rekenen vaak hoge commissies voor betalingen naar landen buiten
de EU, terwijl overboeken van cryptovaluta vaak een paar (dollar)centen kost. De enige keer
wanneer je met een ‘reguliere’ bank te maken hebt, is wanneer je geld overmaakt om cryptomunten en tokens te kopen of, na een verkoop, je Euro’s naar je eigen rekening over te maken.
Daarom promoten we een van de ERC-20 erkende tokens, de SPURT, waarover elders in deze
nieuwsbrief meer info.
Een project dat ook gebruik maakt van tokens, is het ‘Plastic naar olie’-project; we hebben
hierover al eerder geschreven. In dit systeem spelen de ISF en de SUM tokens een hoofdrol.
Binnen afzienbare tijd zullen deze tokens verhandelbaar worden. Nu heeft de ISF nog een
waarde van € 0.02. Zodra de machines olie gaan produceren, wordt verwacht dat de waarde
van de ISF gaat stijgen, omdat deze gebruikt wordt binnen de handel in deze speciale olie. Het
project heeft grote potentie: het zorgt ervoor dat er een oplossing komt voor het wereldwijde
gigantische plastic afvalprobleem. Wij hebben heel veel van ons plastic afval verscheept naar
landen o.a. in het verre oosten waar de economie niet florissant is. Dan zijn wij gelukkig van
de zooi af, maar je zadelt de landen daar met een enorm probleem op!
Aan een universiteit in Thailand is men al een jaar of twintig geleden begonnen met een project waarmee men plastic weer omzet in de basisstof: olie, maar dan wel een olie die schoon
en milieuvriendelijk is. En schoon is-ie!
Van 20.000 kilo plastic maakt men nu ongeveer 15.000 liter olie, die heel erg gewild is! En die
olie kan alleen maar gekocht worden met ISF.
We hebben hier maar twee voorbeelden gegeven van tokens en werken met crypto-geld. Er
zijn er uiteraard veel meer!
Dus, JA, cryptovaluta hebben in onze ogen wel degelijk toekomst!
Meer weten? info@project7-blad.nl of anneke@project7-blad.nl
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42 jaar achter een hek…
Regelmatig verschijnen er nieuwe boeken.
“Geen nieuws”, zul je zeggen. Dat is ook wel zo,
maar dit boek is behoorlijk speciaal.
Frank heeft ongeveer dertig jaar gewerkt bij ECN
en NRG in Petten. ECN staat voor: (Stichting)
Energieonderzoek Centrum Nederland, NRG
staat voor: Nuclear Research and Consultancy
Group, een dochterbedrijf van ECN.
Dick Beuker, de schrijver van het boek, was daar
stralingscontroleur. Hij was dus een collega van
Frank.
Hij was van mening dat hij zijn ervaringen uit die
42 jaar op schrift moest stellen en dat heeft hij
dan ook gedaan.
Dick schrijft, vaak bloedserieus, maar soms ook
met een flinke dosis humor over wat hij daar in
Petten, maar ook in het land, als stralingscontroleur heeft meegemaakt.
Een citaat uit het boek:
"Dick, kijk eens welke advertentie er in de krant
staat", hoor ik mijn moeder zeggen. Ik pak de
krant aan en lees: ‘Stralingscontroleur-assistent
bij het RCN in Petten…’
Geen flauw idee wat dat beroep inhoudt.
We schrijven nu het jaar 1965.
Dit beroep is een nieuw begrip en weinigen zullen ervan gehoord hebben. Goed, de
schaar gepakt en de advertentie uit de krant geknipt.
En meteen wordt een sollicitatiebrief geschreven. Ik zie dat ik voldoe aan alle eisen die
gesteld worden en verder zal ik opgeleid worden binnen het bedrijf zelf.
De brief doe ik dezelfde dag nog op de bus, nadat mijn moeder deze nog heeft nagelezen.
Terwijl ik naar de brievenbus loop heb ik geen flauw idee in welk avontuur ik me stort…
En een avontuur is het geworden! Omdat hij al zo vroeg bij RCN (Stichting Reactor Centrum
Nederland) in dienst kwam, heeft hij de hele opbouw (maar ook een stuk afbraak) meegemaakt. Hij heeft geen blad voor de mond en schrijft van alles van zich af. Voor de geïnteresseerde lezer kan dit een openbaring zijn.
Het boek kost € 19,50, exclusief verzendkosten. Het is fraai uitgevoerd met een harde omslag.
De moeite waard om te lezen. Bestellen kan via: dbeuker@xs4all.nl.
Aardige bijkomstigheid: de opmaak is verzorgd door Frank Bleeker.
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Corona dossier
OPDRACHT van mij 😉 ...
… voor iedereen die overal zijn of haar handen ontsmet met de middelen die daarvoor klaar
staan:
Onze slogan is: 'Wat je opsmeert moet je kunnen eten...'
Bekijk onderstaand overzicht en neem de moeite de etiketten te lezen. De meesten lopen de
hele dag met een mobiel in de hand dus maak maar een foto van het etiket en ga alle moeilijke
woorden maar eens opzoeken op internet.
Grote kans dat je acuut stopt met het gebruiken van die bende!
Je huid is je grootste orgaan en neemt negatieve zooi snel op en zo komt het in je systeem,
met als gevolg een overbelasting als je maar lang genoeg al deze bende blijft gebruiken.
Daartegenover neemt het ook goede stoffen snel op. Denk bijvoorbeeld aan kokosvet, is ook
antibacterieel als je dan toch in die richting wilt denken.

Anneke Bleeker
https://nos.nl/artikel/2333881-meer-vergiftigingen-gemeld-door-ontsmettingsmiddelenvooral-bij-kinderen.html?fbclid=IwAR2rjsOWvmEYDdYlNeruXgpd8nbC378FhZrnxLQduDngdnTRE0Yb5E2SYdI
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Corona boetes. Een greep
We leven in een tijd waarin we anderhalve meter afstand moeten houden en niet mogen samenscholen, maar hoe de regels nu precies in elkaar zitten?
‘We aten een gebakje en kregen een boete van 1600 euro, 4 mensen keurig 1,5 meter van
elkaar zittend worden beboet voor samenscholing. Wat in Schiedam niet mag, mag in Den
Haag wel. Snappen jullie het nog??
https://nos.nl/video/2333917-we-aten-een-gebakje-en-kregen-een-boete-van-1600euro.html?fbclid=IwAR0iZXi8BeMVP-8cbY7WG1Bk9DUbbc-T149SS1bE7nMuuBDkiFTCVclk6tA
Een echtpaar dat even uitrust op een bankje, ook nog keurig 1,5 meter van elkaar zittend,
terwijl ze ’s nachts samen in één bed slapen, worden beboet omdat ze daar niet mogen zitten
op het bankje, die man heeft last van de longen, boete zal wel worden geseponeerd zegt de
burgemeester, jaja, wel zelf eerst in actie komen.
5 studenten die als een gezin samenwonen in een studentenhuis worden beboet omdat ze
samenscholen op het balkon, maken te veel lawaai, oké, dan geef je daar een boete voor maar
geen ‘corona’ boete van 390 euro waarmee je gelijk een strafblad hebt.
Een taxichauffeur treedt op bij een zwaar gehandicapt kind zoals er ook optredens bij verpleeg- en verzorgingshuizen plaatsvinden, ouders staan op de oprit en de buren op hun eigen
oprit ernaast. Vader van het zwaar gehandicapte kind krijgt een ‘corona’ boete, de taxichauffeur is er beduusd van en voelt zich schuldig.

De ‘regels’
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html?fbclid=IwAR3o4QaFtDO4saRVDnGYJZQR4DKyEhpOgovvGjVKUR4JyR0YrZ2Q_P3racU#alinea-title-met-wie-mag-je-in-deauto

Corona in verpleeg- en verzorgingshuizen
In de Leeuwarder Courant van donderdag 14 mei is te lezen dat militairen schrikken van de
hygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Militairen zijn wel wat gewend. Maar de schrijnende situatie in veel verpleeghuizen die getroffen werden door het coronavirus, was een schok voor de medisch verpleegkundigen die
afgelopen weken bijstand verleenden. Vooral de manier waarop er met hygiëneregels werd
omgegaan, baarde hun grote zorgen. Een deel ging aan het werk in verpleeg- en verzorgingshuizen die het werk niet meer aankonden.
De situatie die ze in die huizen aantroffen was voor de militaire artsen, verpleegkundigen,
verzorgers en hygiëne-specialisten schokkend, vertelde commandant Maartje van het geneeskundige detachement dat bestaat uit zo’n vijftig militairen. Zij verleenden bijstand bij zo’n
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twaalf verpleeghuizen in de regio Amsterdam. ,,Wij zijn als militairen gedrild om strak richtlijnen te volgen en goed op elkaar te letten. Maar we merkten dat dit in de verpleeghuizen vaak
een heel ander verhaal was.’’
Zo waren er op plekken waar ze kwamen geen sluizen ingericht om hulpverleners af te schermen die bij besmette bewoners waren geweest. Was het moeilijk om afstand van elkaar te
houden, waren er in gangen geen looprichtingen gecreëerd, werden de schaarse mondkapjes
die er waren, niet altijd goed gebruikt en zagen de militairen hoe medewerkers met potentieel
besmette en dus ‘vieze’ kleren achter computers kropen om even snel de administratie bij te
werken. ,,Heel voorstelbaar dat het zo gaat, maar dat betekent wel dat die werkplek ontsmet
moet worden omdat het anders een potentiële nieuwe besmettingshaard is’’, zegt Maartje.
De militairen kwamen te werken in verpleeghuizen waar soms zestig van de zeventig bewoners besmet waren met corona. De dood waarde er rond in de gangen. Dergelijke situaties
zorgden voor grote angst en onzekerheid onder het personeel.
Volgens de commandant waren de meeste verpleeghuizen absoluut van goede wil om het
juiste te doen. Vaak was het pure onmacht. ,,Ik snap dat het moeilijk is. De cultuur is ook
anders dan bij ons. In verpleeghuizen willen ze bewoners in de laatste fase van hun leven nog
een leuke tijd geven. Alles is er gericht op het welzijn van de mensen. Er wordt veel geknuffeld.
Hygiëneregels grijpen diep in het leven van die bewoners. Als er dan ook nog eens veel personeelsleden wisselen omdat er veel zieken zijn en de personeelsmanager de plaatsvervanger
van de plaatsvervanger is, dan helpt dat allemaal niet om de situatie onder controle te houden.’’
De militair ziet ook dat veel adviezen inmiddels ter harte zijn genomen. Zo zijn er op veel plekken looproutes gekomen. Worden liften vrijgehouden voor medewerkers die bij besmette bewoners zijn geweest en worden die personeelsleden beter gescheiden van andere medewerkers.
Toch houdt ze haar hart vast voor de toekomst nu de regels worden versoepeld en er bijvoorbeeld bezoek mag komen. ,,Niets is erger dan iemand zien vereenzamen. Maar we zien nu
bezoek huilend een kamer uit komen en met hun handen in hun ogen wrijven voordat ze die
hebben gewassen. Dat zijn onwenselijke situaties en moet je strikt reguleren, anders gaat het
zo weer mis.’’

Interview en onderzoek van Maurice de Hond
Verspreiding van aerosols in verpleeg- en verzorgingshuizen en, cafés, kerkdiensten, kooroefeningen etc.
https://www.youtube.com/watch?v=yKqnvvJBb5c&fbclid=IwAR0aHNjYsy95KC2hHOhsESpItFF1EBBf0cyQtOXiKA36RsSJp27e02yd8sE
https://www.maurice.nl/2020/05/12/de-blinde-vlek-met-grote-gevolgen/?fbclid=IwAR1vQmJR6u_MYanFscwse1NB-w59q9nQ8chPE1Hom3OnVqtvRvaqDpCjGUo

Aerosols zijn volgens Maurice de Hond dus cruciaal voor de verspreiding van het virus
In deze link een mooi filmpje met uitleg over de verspreiding van aerosols plaatsvindt.
https://smartexit.nu/conclusies/?fbclid=IwAR2HJH6RnMWK7d9TdwppEL3odukGH3w00laM5T_9QJJ_5lY29ck96SQgCoA
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In dit verpleeghuis in Brabant overleed op twee afdelingen de helft van de bewoners
https://www.gelderlander.nl/binnenland/in-dit-verpleeghuis-in-brabant-overleed-optwee-afdelingen-de-helft-van-de-bewoners~a0ef6a71/?fbclid=IwAR0dlzoXZJPVWXZvlN0xlhiDIO5-NFeqEJjqXvUwPt1pOECAK5H1JwNIBwM'

Coronabeleid is inhumaan', zegt Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje
https://www.youtube.com/watch?v=rlnfnsFz6c8&fbclid=IwAR0_zTg0LYRInpV5Gi3RR7OjuW4rwTo5T0dhOOW3sGq3wMPx7y7LLjEcURE

Artsen die in het geweer komen
Er zijn diverse artsen die van zich laten horen, kritische geluiden, vragen stellen, medicijnen
aanbevelen.

Rob Elens
Huisarts uit Meijel Elens behandelde 10 patiënten met een combinatie van hydroxoychloroquine (vaak ingezet bij reuma), zink en het antibioticum azytromycine en alle 10 waren in een
paar dagen klachtenvrij.
De inspectie vindt dit een kwalijke zaak, de huisarts en apotheker handelen volgens de inspectie hiermee in strijd met de behandelrichtlijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=3EGmwG-BjPY&fbclid=IwAR2DJIxMhrUnjSGHFCtQLtaQ4LbkrTkhnXK6lmEpt82e9k8a7GSst9hKxNE
Een tweede interview met Rob Elens “Corona mag blijkbaar niet genezen, want iedereen moet
aan de vaccins."
https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg (begint op 1.15 minuten)
zondagavond 17 mei was Rob Elens te zien in OP1: https://www.npostart.nl/op1/17-052020/POW_04672757
Rob Elens is intussen een petitie gestart met het verzoek aan de overheid om een behandeling met HCQ en zink in de 1e lijn toe te staan.
https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid19_met_hcq_en_zink_toe?s=72244763
Rob Elens heeft een website met informatie over de verschillende onderzoeken naar het gebruik van hydroxoychloroquine en zink. Ook kun je op deze site vinden wat het belang is van
aanvullende vitaminen en mineralen zoals zink, quercetine, vit C, vit D en selenium.
https://zelfzorgcovid19.nl/

In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
https://www.xandernieuws.net/algemeen/in-de-zak-van-de-vaccinmaffia-nos-verkondigtlouter-leugens-over-hydroxychloroquine/?fbclid=IwAR2TwYGAxbsWXHEMda7_LK1FdxHlDLdxNlkLeg_-gLK8XsiLTxYGAlD6Jw
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Dr. Raoult
Ook dr Raoult beveelt het gebruik van Hydroxychloroquine + Azithromycin aan en heeft hier
al veel patiënten mee behandeld.
https://www.youtube.com/watch?v=Xhoi1JKjClk&fbclid=IwAR0u6OnycFVOXpucL7PWHL8j4C5pAclOU20xd_1dYJXkbxg5fisKja1Z_AM

Medisch topspeciallisten zijn klaar met 1,5 meter: ‘Onnodige angst’
De 1,5 metersamenleving heeft voor twee medisch specialisten uit Twente lang genoeg geduurd. Overheid en media maken mensen onnodig bang. Volgens hoogleraar en hartchirurg
Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir is het hoog tijd de angst die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. Angst is niet nodig en langdurige stress verzwakt de weerstand.
Frank Timmers & Lucien Baard 16-05-20, 07:59
Laatste update: 09:01
De regering zou juist de nadruk op dat laatste moeten leggen. De eigen weerstand op peil
brengen, is volgens hen een simpele, maar uiterst effectieve maatregel. Erop uitgaan, bewegen en gezond eten zijn volgens hen een goed medicijn, ook in de strijd tegen corona.
Wat Grandejean en Ozdemir betreft moeten daarom de sportscholen meteen weer open.
Ook kan het slot van de deuren van de verpleeghuizen, maar om een andere reden: mensen
binnen opsluiten maakt hen kwetsbaarder, en haalt bovendien de kwaliteit van leven van de
laatste dagen weg.
Overwicht
Corona leidt volgens de medici helemaal niet tot buitensporig veel slachtoffers. Het zijn bovendien hoofdzakelijk ouderen, mensen met veel overgewicht en patiënten die meer onder
de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven. „Van de besmette mensen
overlijdt slechts een heel klein percentage”, stellen ze.
De medici hebben goed nagedacht over het naar buiten treden met deze boodschap. „Nu de
corona-epidemie in Nederland beteugeld lijkt te zijn, is het moment rijp voor reflectie”, zeggen ze. Daarbij speelt een rol dat volgens hen de maatregelen hebben geleid tot meer ziekte
en sterfte onder hartpatiënten.
Heilloze weg
De blik moet worden verbreed, zodat niet langer enkel de virologen en de epidemiologen
het voor het zeggen hebben. De beperkende maatregelen zo lang mogelijk volhouden in de
hoop op een vaccin, is volgens hen een heilloze weg, ook omdat de kans bestaat dat het niet
wordt gevonden. „We moeten ook andere behandelmogelijkheden verkennen.”
Het coronabeleid is volgens Grandjean en Ozdemir te veel op aannames en onzekerheden
gebaseerd en is voorbijgegaan aan allerlei sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. De maatregelen mogen niet zonder brede discussie geruisloos overgaan in het nieuwe
normaal.
Bron AD.nl
https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/medisch-topspecialisten-zijn-klaar-met-1-5-meter-onnodige-angst~a06a5e30/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR1jJ--C1jyRYviADkDTftimwggYC2nwgpfaCB9Of6Y5GRVWglkVxetD_S8
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Dr Judy Mikovits
Plandemic deel 1
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/plandemic-part-1-schokkende-getuigenis-vandr-judy-mikovits/?fbclid=IwAR05IbyuhCbWKxkU00L7-YinomyoMvaq2bvh5gAPwwdfh1Fq9FUHdeGIFRQ
Youtube blokkeert video van dr Judy Mikovits die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door het corona vaccin
https://www.xandernieuws.net/algemeen/youtube-blokkeert-video-van-vermaarde-viroloog-die-waarschuwt-dat-miljoenen-zullen-omkomen-door-corona-vaccin/?fbclid=IwAR2NY7iWO-Gz9ixaBvtfTL9Ytaag5yZH7YpJtZZP_fi2OGhxIEdqC56Av6c

David Prins
Nederlandse longarts werkzaam in het astmacentrum in Davos stelt zichzelf vragen die iedereen graag beantwoord zou willen zien
https://www.youtube.com/watch?v=7H0qmEFGZM4&feature=share&app=desktop
Mooie reactie op transitieweb en een grafische afbeelding:
https://www.transitieweb.nl/algemeen/een-grafisch-antwoord-op-de-vragen-van-longarts-david-prins/?fbclid=IwAR3SRPGn1QiwM60aLtREml0u_itp16HIunIHDZ6rlHwCzNZ3yDsQ5YHXnI

German Medical Doctor Katrin Korb (9 mei 2020)
Moedige Duitse huisarts spreek zich kritisch uit over de corona crisis en de farmaceutische
industrie.
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Hieronder wordt eerst de vertaling weergegeven, vervolgens de link naar het youtube filmpje.
“Lieve medemensen,
Ik ben dankbaar dat ik hier vandaag mag staan.
Mijn naam is Katrin Korb, ik heb 3 kinderen en ik ben huisarts hier in Oldenburg.
Ik sta hier omdat ik mij verantwoordelijk voel voor de gezondheid van mijn patiënten, mijn
kinderen, en mijzelf.
Ik sta hier omdat ik woedend ben dat er getracht wordt middels ANGST, CONTROLE over mensen te verkrijgen.
Wat hier precies achter steekt weet ik niet maar geld en macht zal hier absoluut een rol spelen.
Ik herken dit principe. Dit is het principe van ons gezondheidssysteem!
Een systeem wat zich helaas schuldig maakt aan het zaaien van angst.
Die angst leeft bij beide partijen.
Bij patiënten maar ook bij mij als arts.
Er zijn richtlijnen die ik moet volgen, richtlijnen voor verschillende gezondheidsproblemen.
Maar wie schrijft deze richtlijnen?
Ik zal u een voorbeeld geven.
Er is bijvoorbeeld een Europese richtlijn voor hartkwalen
Er zijn 25 verschillende auteurs die deze richtlijnen opstellen, 19 daarvan worden betaald door
de farmaceutische industrie. Dat noemen ze een 'advieshonorarium'.
In de richtlijnen staat dat ik medicijnen moet voorschrijven die heel veel bijwerkingen hebben
maar die de mensen niet 'beter' maakt.
Hiermee wordt heel erg veel geld aan verdiend.!
Als ik deze richtlijnen niet volg en er gebeurt iets met deze personen; De toestand verslechterd
bijvoorbeeld om welke willekeurige reden dan ook,
dan word ik daarvoor verantwoordelijk gesteld.
Er wordt dus angst gekweekt zodat ik gedwongen, tegen mijn professionele overtuiging in,
moet gaan handelen.
De zieke mensen wordt ook angst aangejaagd; als u deze pillen niet neemt dan krijgt u een
hartinfarct. Dan word u nog veel zieker dan nu. Luister naar mij; Ik kan het weten, ik heb er
voor gestudeerd. U bent niet verstandig genoeg om voor uzelf te kunnen nadenken.!
Er blijft dan ook geen ruimte om hier over te discussiëren.
Het gevolg is dat mensen uit angst deze medicatie dag na dag, week naar week, jaar naar jaar
door slikken.
En daar wordt heel erg veel geld mee verdiend.!
Sinds het begin van deze corona crisis worden we met angstaanjagende berichten in een soort
van shocktoestand gehouden.
Onze overheden zeggen: er is een nieuw virus, zo vreselijk gevaarlijk dat er miljoenen doden
zullen vallen. Wanneer wij u niet beschermen!
Wij weten het beste wat goed voor is want wij beschikken over experts.
U kunt niet voor uzelf een beslissing maken. Daarvoor bent u niet verstandig genoeg. Daarvoor
bent u te dom.!
We moeten u isoleren, uw rechten afnemen en u de mond snoeren door u een muilkorf op te
zetten. Maar; Dit doen we echte allemaal voor uw bescherming!
We jagen u dagelijks zoveel angst aan middels de meest vreselijke berichtgevingen dat u het
niet eens zal wagen om u af te vragen of het allemaal wel kloppend is. De angst overheerst.
De mantra van de overheden luidt: pas als we een vaccinatie hebben dan kunnen we terugkeren naar 'een normaal'.
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Met andere woorden alleen een vaccinatie kan ons, onze grondrechten teruggeven.!
Deze week is er wereldwijd € 7,4 miljard ingezameld voor de ontwikkeling en de verspreiding
van zo'n vaccin.
Normaliter duurt de ontwikkeling van zo'n vaccinatie jaren. Dat komt omdat er veiligheidsonderzoeken gedaan moeten worden. Dit nieuwe virus uit de corona familie werd nog geen zes
maanden geleden ontdekt, maar nu wordt er al met vaccins op mensen geëxperimenteerd.
Dit is onbekend genetisch materiaal wat er in onze cellen zal worden gespoten.
Je hoeft geen arts te zijn om hier een onheilspellend gevoel van te krijgen
Ik zal mij niet laten vaccineren!
Ik zal mijn kinderen niet laten vaccineren!
En ik zal ook mijn patiënten aanraden dit niet te doen!
Paragraaf Twee van de grondwet geeft NIET aan:
RECHT OP GEZONDHEID maar recht op lichamelijke integriteit.
Dat is een heel groot verschil:
Er bestaat dus geen recht op gezondheid!
Ziek zijn is onderdeel van ons menselijk leven maar niemand mag ons lichamelijk letsel toebrengen, ook niet met een dubieus vaccin.
Ondanks dat wordt deze vaccinatie de 'makers' als warme broodjes uit de handen gegrist door
de hongerige wolven, want de geldkraan staat al maanden open.
EN WIE GAAN DAT BETALEN. Juist; WIJ gaan dat betalen.
We betalen nu al middels o.a. de wetenschappelijke, maatschappelijke en sociale GEVOLGEN
VAN DE LOCKDOWNS.
ONS BELASTINGGELD word hiervoor uitgegeven
En met ons belastinggeld geld moet een vaccin gefinancierd worden.!
Inmiddels al 525 miljoen aan Duits belastinggeld en dit is slechts het begin.
Worden wij gevraagd of we dit wel willen?
Worden wij gevraagd of wij Lockdowns willen bekostigen?
NEE.!!
Dit door ons afgedragen belasting geld, zouden we graag voor andere dingen willen uitgeven.
Voor goed onderwijs voor onze kinderen, voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën
voor milieu, voor fatsoenlijk loon voor medewerkers in onze 'vitale' beroepen. etc. Etc. De lijst
is oneindig.
Kortom voor zaken die mensen gezond maken en houden.
Maar ja, hier kan geen geld mee worden verdiend.!
We bevinden ons in een crisis.
Wat is de weg uit deze crisis?
De weg uit deze crisis is; de overwinning van angst.!
Mensen die voor zichzelf kunnen denken, creatief zijn, verantwoording voor zichzelf nemen,
aan hun eigen 'heling' en gezondheid werken en aan dat van onze wereld, die mensen die kun
je geen angst aan jagen.
Mensen die positief zijn, die vrienden hebben, die plezier hebben in het leven, die worden niet
snel ziek.
En als ze al ziek worden, dan verenigen zich zichzelf uiteindelijk met de dood.
Ze verenigen zichzelf met de gedachte dat ze sterfelijk zijn, dat het leven op deze wereld ooit
ophoudt en hebben daar vrede mee.
Dit soort mensen kun je geen angst aan jagen!
Over deze mensen heb je geen macht.!

33

Dit lichaam, is slechts geleend, ooit zal ik hem weer terug moeten geven.
Maar zolang ik leef in dit lichaam, zolang ik voel, denk en handel, zo lang is het MIJN lichaam.
Waar IK verantwoordelijk voor ben en niemand anders.
MIJN lichaam, welke ik zó behandelen, als het mij goed dunkt.
Ik wens geen terugkeer naar het oude normaal.
Ik wens mij een nieuw normaal....Met vrije en zelf beschikkende mensen, die verantwoording
voor zichzelf dragen..
Ik geloof dat velen van ons hier tezamen staan, met dezelfde wens.
Dit geeft mij hoop en ik dank jullie dan ook.
Dank jullie wel!”
vertaling: Amanda Salesia
https://www.youtube.com/watch?v=8rx7E1_bbYA&fbclid=IwAR0C8NVbuHZWoCj_HE60gB7vKeIEKD_jZbjg0QKwi-fbH2UD4m8UGVwHaI

Mijn boodschap aan collega huisartsen
Huisartsen, jullie zijn straks de uitvoerders van het vaccinatie beleid.
Er zijn mensen die niet gevaccineerd willen worden. Evenementen gaan pas weer open als de
vaccinatie er is. Het is bijna logisch dat ongevaccineerde mensen de toegang wordt ontzegd
tot evenementen. Hebben we nog keuzevrijheid over ons lichaam? Hebben we nog privacy?
En dat voor een virus wat bij meer dan 85% als een verkoudheid verloopt.
Verdeel en heers...
‘Ik heb het niet geweten.’ Gaat dit keer niet werken.
We weten van het Milgram experiment dat 65% van de mensen een ander mens doodt ‘omdat
autoriteiten zeiden dat het moest’. Wordt wakker en wees geen schaap 🐑.
Er lijkt een flinke censuur op meningen die afwijken van de mainstreammedia, WHO, RIVM.
Ik beroep me op de vrijheid van meningsuiting die ik op dit moment (nog) heb.
Luister alsjeblieft niet naar mij, of naar wat andere mensen zeggen, houdt je ogen open, je rug
recht en luister naar je onderbuikgevoel.
In alle liefde ❤️🙏🏼
Marije Berkelaar
De 1e medicijnvrije huisarts van Nederland

’Nederland, word wakker!’
Het wordt tijd dat Nederland en feitelijk de hele wereld wakker gaat worden. Diverse media
publiceerden al artikelen waarin de vergelijking tussen WO II en de tijd waarin we nu leven
werd gemaakt. De gecreëerde massa-angst die mensen monddood en ‘initiatiefloos’ maakt, is
zeker terug. Iedereen gaat als domme koeien mee in een steeds krankzinniger wereld.
Kortzichtigheid speelt een grote rol. De lange termijn, met niet te beschrijven ellende, wordt
erdoor verdoezeld. We moeten af van de ongekende wereldangst, vindt huisarts dr. Robert
Mol.
Diverse media publiceerden al artikelen waarin de vergelijking tussen WO II en de tijd waarin
we nu leven werd gemaakt. De gecreëerde massa-angst die mensen monddood en ‘initiat
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iefloos’ maakt, is zeker terug. Iedereen gaat als domme koeien mee in een steeds krankzinniger wereld. Kortzichtigheid speelt een grote rol. De lange termijn, met niet te beschrijven ellende, wordt erdoor verdoezeld.
We moeten af van de iedere dag weer terugkerende ellende over de coronacrisis. De angst
wordt hierdoor gevoed en terugkeren naar normaal blijft te lang op zich wachten. Met alle
gevolgen voor de economie. 1 juni a.s. moet een datum worden dat alles weer opstart. Dus
naast wat er nu besloten is, betekent dit ook het openen van sportscholen, sportclubs, casino’s, etc. (die er klaar voor zijn). Geliefde ouderen zien zonder glas ertussen en een normaal
functionerende zorg zullen ook weer normaal goed moeten zijn. Dit laatste voorkomt onnodige doorgroei en complicaties van ziekten.
Terug naar normaal kan als we ons assertiever opstellen en de overheid vertellen dat langer
wachten niet kan. Maandenlange financiering door de Staat is onwenselijk, niet haalbaar en
onbetaalbaar. Rust roest. Mensen willen sociaal contact. Ondernemers willen af van de passiviteit die hen slapeloze nachten bezorgt.
Dr. Robert Mol, huisarts, Rhoon

Dr Rashid Buttar
https://www.youtube.com/watch?v=UtbtpLLFyuQ&feature=youtu.be
DOCTOR WHO PREDICTED COVID-19 ANSWERS ALL
Triple board-certified M.D., Dr. Zach, joins Del in an evolutionary discussion on why Coronavirus is here, what it’s trying to tell us, and how we emerge from the darkness.
https://www.youtube.com/watch?v=5RAtFBvKrVw&fbclid=IwAR1vcGbUD7Jm4QuPisYdx52Cco_i7NCFWIkWUAb5Z8kXGNwB8vADfxOts28

Overige corona linkjes
Is dit het bewijs dat 'levensreddende' beademingsapparaten dodelijk zijn?
De Britse premier Boris Johnson zou tijdens zijn coronabehandeling niet aan een beademingsapparaat, maar een zuurstofmasker zijn gelegd. Steeds meer artsen zijn van mening dat de
beademingsapparaten waar veel ernstig zieke coronapatiënten op aangesloten worden, meer
kwaad dan goed doen, zo blijktuit een rondvraag van de Daily Mail.
Het sterftecijfer bij patiënten die aan een beademingsapparaat liggen, is rampzalig.
https://www.ninefornews.nl/is-dit-het-bewijs-dat-levensreddende-beademingsapparaten-dodelijk-zijn/

Berokkent Covid19 blijvende schade?
Een artikel van EOS Wetenschap
https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/berokkent-covid-19-blijvendeschade?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_19
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Cafe Weltschmerz
diverse interviews van b.v Pieter Lakeman, Karel van Wolferen zijn te zien via deze link
https://www.youtube.com/channel/UClK9f1anqhuSaqDN5YE-wfw
‘We leven in een staat van beleg’: Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
https://www.youtube.com/watch?v=wdh6al2J9zM&fbclid=IwAR20tdZ_makLLg6VC0q3naS
RrER4P4FxHSA40TWThDn2nyM4Tm0pTY_1vg8
Pandemie: ‘Wie wist wat op welk moment?’ Karel van Wolferen en Ramon Bril
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4833&v=WYdZ8yefwAg&feature=emb_logo
Ab Gietelink: ‘Het Nieuwe Abnormaal’
https://www.youtube.com/watch?v=PlvRflZz0m4

Verzet in tijden van besmetting: in gesprek met Sander Compagner
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGjPuuQ9CM&feature=share&fbclid=IwAR3uVkJdhmqCcgvb4ReMF6ywss2P80cGXOJlskkmDm-5L4uLGVy2fVz0Zog

12 experts die de paniek van het coronavirus in twijfel trekken
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html?fbclid=IwAR3o4QaFtDO4saRVDnGYJZQR4DKyEhpOgovvGjVKUR4JyR0YrZ2Q_P3racU#alinea-title-met-wie-mag-je-in-de-auto

Interview David Icke
David Icke werd geïnterviewd door het mediaplatform London Real. Veel mensen keken het
interview live, maar het werd een minuut na afloop direct verwijderd door Youtube. Er is nu
een totale David Icke-blog op sociale media en het is daar ook verboden om de link te leggen
tussen COVID-19 en 5G.
Via Jensen: https://jensen.nl/het-interview-dat-je-niet-mag-zien-van-youtube

Er zijn ook politici die opstaan en stelling nemen
https://www.youtube.com/watch?v=4i6wOOLUFig&fbclid=IwAR3D0gbWiZ61v6nZvF_wh7
nkTxwpsOTkaBqRFPsVJSqt-0uP14WsFRe-GhU

Corona Tegenlicht
Berichtgeving over het Coronavirus komt vanuit de overheid en de reguliere media. Alternatieve media worden vaak tot nepnieuws bestempeld met complottheorieën. Wij vinden het
interessant om informatie van alle kanten tot ons te nemen, inclusief de alternatieve media.
Is het terecht dat alternatief nieuws wordt afgedaan als onzin?
https://corona-tegenlicht.nl/reactie-vs-cijfers/?fbclid=IwAR1GJWl3qiSzQ2GMXy3rcMUr1OROKO85Y2Ed_vjq2HuvUEoQ9nfcj3QpH1Y

Gates kaapt Duitsland en de rest van de wereld
Een zeer goede samenvatting over het hele ‘corrupte’ corona gebeuren. (video met Nederlandse ondertiteling)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=57_NwZqW5nc&feature=emb_title

linken naar sites met de nodige informatie
https://www.transitieweb.nl/
informatieve pagina
https://www.ellaster.nl/

Corona openheid en aansprakelijkheid
Stel Mark Rutte en c.s. aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal €150,00 per dag. Eis openheid van zaken omtrent corona.
https://bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html

Plaatje overgenomen van de facebookpagina van Frans Heslinga

Mondkapjes
Vanaf 1 juni zijn mondkapjes verplicht. Snappen jullie
het nog? Je mag de mondkapjes die werken niet dragen,
dan word je beboet.
Je bent verplicht de niet werkende niet medische mondkapjes dragen.
Daarbij zegt het RIVM het volgende:
Overigens is er slechts beperkt wetenschappelijk bewijs
voor de effectiviteit van deze kapjes
Snappen jullie het nog?
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2020/02/mondkapjes-beschermen-niettegen-coronavirus10120369?_ga=2.5077427.1894682587.1589839911-907134585.1589839911
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Vaccinaties
Bill Gates geeft in een TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven
door zijn vaccin
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/bill-gates-geeft-in-tv-interview-toedat-700-000-mensen-kunnen-sterven-door-zijn-vaccin/?fbclid=IwAR1Tyf1BZLD1H_PcmbiUWg2sMmYlVHYusakBeGthQslQlVz2lOdQ-ZmB10Q

Vaxxed Tour
Marcella Piper-Terry over (levend) geaborteerde foetussen voor weefsels voor vaccins. In totaal werden er 80 abortussen uitgevoerd om het rodehond vaccin te maken. 27 baby's van
moeders die besmet waren met rode hond werden geaborteerd (met 16 tot 20 weken), onder
de valse voorwendselen dat de baby's zwaar gehandicapt zouden zijn. Slechts eentje daarvan
bleek uiteindelijk echt het virus te hebben.
Er worden abortussen uitgevoerd met een 'waterzak' methode, zodat de foetussen levend
gehaald kunnen worden... Dood weefsel is tenslotte onbruikbaar. De baby's worden dan vervolgens onverdoofd ontleed voor het benodigde weefsel. Vertaald en ondertiteld door Mara
voor Vaccinvrij 2017 http://www.vaccinvrij.nl
https://www.youtube.com/watch?v=uaMjO2gXaUo&fbclid=IwAR345PkACkA1Q7A3fTmaheuk7uTSMLW7bHseMVsPROpMF1PRy0MRks-7_XM&app=desktop

Vaccineert u mijn kind? Tekent u dan ook even?
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccineert-u-mijn-kindteken-dan-ook-hier-even/?fbclid=IwAR0WLY6WGXOX2TPhwlqXiOHUj0vCv-WwtFhJOdQ9H7Z1b0ZlVM8Bepn6V0

Was het RIVM als protegé van Bill Gates betrokken bij diens slachtpartij in India?
BREAKING NEWS! Bill Gates werd in 2017 voor korte tijd India uitgegooid omdat door zijn
vaccins tegen polio 500.000 kinderen verlamd raakten. Dit speelde in de periode 2000-2017.
In die tijd kreeg ook het RIVM tientallen miljoenen van Gates om ... een poliovaccin te ontwikkelen!
Hoever zit de wel heel duistere Gates in ons overheidsorgaan, het RIVM?
Dan de WHO. Trump schortte onlangs de financiering ervan op omdat de WHO op de hand
van China zou zijn. Wij deden onderzoek om deze uitspraak te verifiëren en kwamen erachter
dat de WHO helemaal niet op de hand van China is, maar dat Bill Gates dit orgaan controleert,
simpelweg omdat niet overheden maar de Foundation van Bill Gates de WHO controleert als
diens grootste sponsor.
Kijk dit coronajournaal! Want u moet weten wat andere media u niet vertellen!
https://www.youtube.com/watch?v=3BEeYqdwVRQ
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Wees waakzaam als je je kind straks naar school stuurt. Ongevraagd vaccineren MAG
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/politiek/bericht-van-onrustige-ouders-ongevraagd-vaccineren-van-kinderen-op-school/

Duitse politieagent zegt zijn baan op
Een Duitse politieagent zegt zijn baan op in verband met verplichte vaccinaties in Duitsland
per 15 mei. De nieuwe Duitse wet, die men in gaat voeren per 15 mei, verplicht vaccinaties en
hiermee kan de politie of het leger (en ja, die zijn voorbereid, maar we kijken collectief de
andere kant op) je huis binnendringen en meenemen.
Deze politieman die zegt dat deze wet te ver gaat en gaat zijn baan opzeggen en roept collega's
om hetzelfde te doen en achter het volk te gaan staan zodat de politieke dictatuur dit niet
voor elkaar gaat krijgen. Vaccinaties zijn bewezen onveilig en kunnen heel veel schade veroorzaken en dat zou een politieagent die ervoor kiest om het volk te dienen niet moeten accepteren net als deze man wat een held !!
Iedere politieman en politievrouw dient de wet te kennen maar ook iedere burger wordt geacht deze te kennen! En dat politiek op z’n eigen houtje wetten aanpast zonder deze als volksvertegenwoordigers te overleggen met het volk is gewoon totale dictatuur.
Verplichte vaccinatie is onwettig, want:
De Universele Verklaring over bio-ethiek en mensenrechten van de Unesco, vastgesteld in
2005, stelt in punt 1 van artikel 6:
"Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden
uitgevoerd met voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken
persoon, gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie.
De toestemming moet, waar passend, worden gegeven, en mag worden teruggetrokken door
de betrokken persoon op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook zonder dat
dit de persoon benadeelt en zonder vooroordeel."
https://www.youtube.com/watch?v=bAW6qo2Lzeo

Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins
https://www.youtube.com/watch?v=dzRG5AfFKB8&fbclid=IwAR2h9RQwYWjcqsRzVoSszbmYzXrtrnUys_Q6xbRqrY3gckINg2EW2i-12fI
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Obamagate
Eindelijk een Nederlandse journalist die het aandurft om over de #OBAMAGATE te schrijven!!"
De reden dat we er nu (pas) achter komen wat zich werkelijk achter de schermen afspeelde,
is dat op 7 mei 2020 maar liefst 53 schriftelijke verslagen van getuigenverhoren werden vrijgegeven. Waaronder die van een bijeenkomst op 5 januari 2017 in bijzijn van Obama, waar
werd afgesproken dat Trump geen inzage mocht krijgen in wat de facto het misbruik van Mike
Flynn was voor hun lastercampagne.
Een tipje van de sluier vermoedelijk. ‘Obamagate’ is dus veel meer dan een hashtag of ‘campagnestrategie’ zoals de mainstream media het ook in Nederland tegen beter weten in noemen. Als ze het niet al negeren. Op de ANP nieuwsite is er geen enkel bericht over te vinden.
En dat na vier jaar dagelijkse dosis van het geheel feitelijke ‘Russiagate’! Lying is only fun when
you’re winning.... Lees verder
https://tpo.nl/2020/05/15/sietske-bergsma-obamagate-ook-voor-nederlandse-mediawordt-het-veel-te-heet/?meprs=900f61f8c700300050800900000&fbclid=IwAR1kJEtFnoKcF0fCPuPigz2UCh3anv4rB5M_6oHgO5QW4U967n9A9dgmChU
https://saltmines.nl/2020/05/14/wanneer-komt-obamagate-in-nederland-aan/

5G
Burgers vragen aan de minister president de naakte waarheid achter het 5G beleid.
https://www.youtube.com/watch?v=JhkrXE7vcBo&fbclid=IwAR3FvAqPvcdYuJyp0YNEMHf-qNLEEALRIv1f5p2WIRg0pX--97wehB0EHkc

Een bezorgde burger - Is 5G een staatsgreep?
https://youtu.be/TX-Nk_-_rzI
http://www.radiationdangers.com/5g-street-lights/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks/

Een rap van Lange Frans
Lange Frans - Lockdown (Fall Cabal) OFFICIAL VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=k6xE7gyXjvE&feature=youtu.be
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Ingezonden
Gasmaskers in de Jumbo?
Gisteren ging ik boodschappen doen; eerst mochten we de winkel niet in want de karren waren nog niet ontsmet...toen we er wel in mochten, kwam er een jonge vent naar buiten, met
een oorlogsgasmasker op, in het zwart, en zwarte rubber handschoenen aan..
Ik zei tegen een jonge vrouw, dat het niet gekker moet…Ze keek ambivalent... en gaf aan dat
het door de lockdown was dat we nu de zaak onder controle hebben in de zorg dat dat toch
mooi was dat we dat samen hadden gedaan... ik zei meteen dat ik dat heel anders zag, en toen
zei ze een beetje bang, "nou ja dan verschillen we van mening..." Het nieuwe illusoire "samen"
zit goed ingebakken, en ik ben een paria...
Een oudere vrouw liep om mij heen te draaien met haar kar, ik zei, rustig maar ik ben niet
bang voor u, ze keek moeizaam en zei, nee maar dat verrekte virus ohhhh dat virus... ik zei,
nou dat valt wel wat mee hoor je krijgt het vast niet… nou ik hoop het zo ik hoop het zo... en
met het hoofd omlaag over de kar gebogen ging ze haar weg..
Mensen zijn nog steeds totaal gehersenspoeld, en zitten in een perceptuele bubbel... Zij die
hier op uit waren (!!!) zijn ons een giga slag voor helaas. Want door deze blindheid, die in stand
wordt gehouden door het nieuws op mainstream en controlled media, kunnen ze niet meer
helder denken, en dit gaat nog steeds voort. Dat mensen massaal verhongeren kan ze niks
schelen…als zij maar niet dat vreselijke virus krijgen... brrrrrrrrrrrrrrrr... En er is niemand hier
die dat virus heeft, of we hebben het allemaal omdat de testmethode niet deugt. Maar dat is
nepnieuws..
De info van wakkeren wordt verwijderd, mensen die naar buiten komen met echte info, als
artsen en verplegend personeel, wordt als paria’s behandeld, van Facebook gegooid van You
Tube etc. en je moet op fact-checkers kijken om te weten wat waar is... ( je kan zelf namelijk
niet nadenken!)
Het sleepnet waarin de samenleving een en dezelfde leugen als waar wordt verkocht sluit zich
rond deze grote groep. De netten zitten vol met vangst................
Waar ligt de schuld ? Bij die generatie die heeft willen doen alsof er geen dood is, geen ziekte,
geen kwaad... Die willens en wetens vol wil houden dat het allemaal goed is, en dat je je kinderen rustig kunt toevertrouwen aan de man die met snoepjes bij het schoolplein staat… want
anders is dat zielig voor die man, en discriminatie. De groep die wil geloven dat wij niet hoeven
op te letten, dat er geen gevaren zijn, om van te leren.
En daarom staan Hans en Grietje nu bij het snoephuisje van de boze heks en weten niet wat
te doen...
En daarom kijken ze dan op fact-checkers om te weten te komen of ze wel of niet van dit huisje
kunnen eten, en fact-checkers zegt, ja hoor, er is geen bewijs dat je ziek zou worden van een
koekje op een huisje in een bos. En het wantrouwen van boze heksen is bijgeloof.
En discriminatie van anders gelovenden. En zo is het gekomen... Hans en Grietje komen er wel
achter…maar the hard way..
Helena
* your fear creates the Ghost *
Werkplaats de Bard/ Helena de Boer
Weblog en website
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Spring eens in de sloot …
Vandaag wil ik even in gaan op de psychologie van de Lockdown maatregelen.
Oplettende mensen hebben allang begrepen dat de maatregelen weinig tot niets te maken
hebben met het verhinderen van verspreiding van een virus.
We hebben vaker Virussen gehad, die overigens ook een zeer bedenkelijke achtergrond kennen!, maar nooit heeft men besloten zo extreem in te gaan grijpen in ons leven.
Dat dat nu wel is gebeurd heeft een reden en het heeft gevolgen. Want al zijn velen nu wakker,
de niet wakkere mens is nog zo bespeelbaar als een klein kind. Die mens kun je een eind krijgen in de psychologische staat die gewenst is. En Oorlogen zijn voor een deel , een heel belangrijk deel!, te winnen door mind control en massa manipulatie. Dit mag geen oorlog heten,
maar het is wel degelijk een coup! Een overval, een hijack.
De massa is te manipuleren als ze niet wakker is. Dan kun je mensen eenvoudig gek krijgen,
en laat je ze dingen uitvoeren die door iemand die wel wakker is, worden gezien als complete
waanzin. De Media hebben een hoofdrol in dezen. En omdat mensen nog steeds massaal geloven wat ze "zien" is de TV een perfect middel. Kijken is een zintuig, en de zintuigelijke wereld
is een wereld die bedrog toestaat tenzij dat wordt ingezien.
Als je baas zegt, spring in de sloot, doe je het dan ook? Vroeg men vroeger aan elkaar om je
eraan te herinneren dat je zelf verantwoordelijk bent en blijft voor je keuzes... je sprong natuurlijk niet in de sloot! Of wel??
Maar nu lopen de poppetjes keurig in de pas. Omdat de Baas dat wil.
De Massa manipulatie werkt voor een deel dus prima, want al is men bezig te gaan zien dat
het allemaal een dikke hype was die hele virale situatie... men houdt afstand van elkaar... gedrild als men is.
Gisteren sprak ik met een vrouw die dat toegaf.. Ze wist dat het niet klopt, ik zei: waarom doe
je het dan ? Het zoog aan haar... gaf ze aan... anderen doen het ook...
Als ik de hond een kunstje leer voor een stukje kaas, dan is dat ook zo gepiept.
Dus een combinatie van zintuiglijke beïnvloeding werkt perfect.
Niet voor iedereen, gelukkig, maar voor velen. Nu maar kijken waar dat heen moet...
Want als Rutte de maatregelen er door gaat jassen zijn die psychologisch aangepast op de
gemiddelde Nederlandse mens… die en masse en uit angst genoegen zal nemen met deze
eisen en zich in duizend bochten gaat wringen om maar vooral zich te houden aan wat de
Overheid wil, dan zal blijken wie er wakker zijn en wie niet...en daarvandaan kan de manipulatie worden voortgezet.
Spring eens in de sloot voor een virus..
Goede Zondag!
Helena
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“Wil je ketchup of mayonaise?”
Jaren terug werd me door een marketing expert uitgelegd dat dit de beste truc is om mensen
te manipuleren. Je geeft ze zo ogenschijnlijk een keuze, maar beide keuzes leiden tot hetzelfde
resultaat. In dit geval extra verkoop.
Een leuk detail is dat deze expert dit heeft ingevoerd bij de Belgische Quick en later toen zij
een keer zelf daar wat wilde kopen in haar eigen tactiek trapte. Op deze vraag antwoordde zij
namelijk ‘ketchup’, terwijl ze helemaal geen ketchup of mayonaise lust. Ze moest er zelf hartelijk om lachen.
Deze marketingtruc wordt ook decennia, misschien al wel eeuwen, ingezet ten aanzien van
onze vrije wil.
We worden keuzes gegeven waardoor we denken dat we vrij zijn. Vrij om te kiezen, vrij om
ons leven te leiden zoals wij willen.
Onder het mom van mensenrechten waarin tal van vrijheden worden benadrukt, wordt ons
ook nog bevestigd dat we vrije, autonome, onafhankelijke mensen zijn en dat de overheid er
is om die te beschermen.
Het tegendeel is echter waar.
We worden continu voor de gek gehouden door middel van deze marketingtruc.
En wij geven door onze eigen keuzes iedere keer uit vrije wil een stukje van onszelf weg. Met
als gevolg dat er nog maar weinig van onze vrijheid over is.
Ook nu weer hebben wij eigenlijk geen enkele keuze:
Wil je vrijwillig binnenblijven of anderen besmetten?
Wil je de zorg belasten of geleidelijk besmet worden?
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Wil je afstand houden of in volledige lockdown?
Wil je de 1,5 meter maatschappij als nieuwe normaal of een vaccin?
Dit is geen keuze. Dit is manipulatie van jouw vrije wil. Niets meer en niets minder.
En we doen er massaal aan mee.
Uit angst. Uit verantwoordelijkheid. Uit schuldgevoel. Uit eenheidszin.
Want jij doet het. Zij doet het. Hij doet het. Wij doen het allemaal.
Dus zal het wel goed zijn. We zullen wel zien waar het eindigt.
Het komt vast goed.
En diegenen die het er eigenlijk helemaal niet mee eens zijn, die vanuit hun onderbuik gevoel
weten dat er iets niet klopt, diegenen die op onderzoek uitgaan, die vragen stellen en zich
compleet in de hoek gedrukt voelen, maken ook dezelfde keuze.
Ze blijven thuis. Ze houden zich aan de regels. Ze wachten tot wat er komen gaat.
Trust the plan.
De aarde heeft dit nodig.
Dit is de beweging naar een nieuwe wereld.
De redding is nabij.
Op een enkele demonstratie na dan. Maar ook dat past precies in het plaatje van de manipulatie techniek van de vrije wil.
Want om mensen een gecontroleerde keuze te kunnen geven, moeten ze ook zien wat de
afwijkende moraal is.
Kies je daarvoor dan zorg je ervoor dat de uitkomst van de ‘vrije wil’ van het volk de andere
kant opslaat. En dus zitten we massaal nog langer thuis.
Welke keuze je ook maakt, ze zullen allemaal tot hetzelfde resultaat leiden en dat is dat we
hoe dan ook het hiermee moeten doen tot er een vaccin is.
Van andere opties wordt niet gesproken.
En zo blijven we vastzitten in een marketingtruc die ons precies in de juiste richting dirigeert
als waar ze ons heen willen hebben. Dissident of niet. We gaan allemaal dezelfde kant op. En
we stemmen er massaal mee in.
Dat is de kracht van marketing.
Dat is de kracht van het geven van vastgezette keuzes in plaats van de open vraag wat wil jij?
En misschien is dat nu precies de vraag die wij onszelf nu mogen gaan stellen.
Hou je niet van ketchup of mayonaise zeg dan gewoon ‘Nee dank je”.
Wil je misschien liever curry, vraag daarom.
Uiteindelijk is het leven gebaseerd op vrije wil.
En ook al hebben ze ons al eeuwen laten geloven dat we machteloos, nietig en niet krachtig
genoeg zijn om ja te zeggen tegen wat we echt willen, het tegendeel is waar.
Nee zeggen is goed, maar ja zeggen tegen wat je wel wil is zoveel malen krachtiger.
Onze gezamenlijke ja's voortkomende uit de roep van ons hart zullen zo een netwerk vormen
van een super krachtig licht.
Zo kunnen wij bewegen richting de nieuwe wereld die door ons wordt gevormd, vanuit liefde,
verbinding en eenheid met elkaar, met de natuur en met het leven.
Het is tijd dat wij onze vrije wil weer in gaan zetten voor de mensheid.
Dus wat wil jij?
Welke keuze maak jij?
Liefs, Eveline
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Kinderen weer naar school
Hou 1,5 meter afstand van onze kinderen!
De meesten ouders hebben de afgelopen dagen een brief van school ontvangen met daarin
alle informatie betreffende het weer open gaan van de school en de daarbij behorende regels
gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM die door een ieder in acht moet worden genomen.
Met pijn in mijn hart heb ik deze brief gelezen. Mijn hele systeem riep keihard 'nee!' Alles in
mijn moederhart kwam in verzet. Tranen over mijn wangen.
Niet alleen het buiten de school moeten blijven en geen contact meer kunnen hebben met de
juf, dat kan enkel nog digitaal, maar ook buiten het plein je kind moeten afgeven, soms zelfs
opgesteld in rijen. Om maar niet te spreken van de protocollen voor wat betreft bijvoorbeeld
looproutes, deurklinken aanraken, jassen ophangen, buitenspelen, wc bezoek, afstand houden van de juf en natuurlijk het belangrijkste: de hele dag handen wassen en het gebruik van
het zo nutteloze en schadelijke desinfectiemiddel, en het continu reinigen van klassen en materiaal met datzelfde middel.
Enig idee wat dit met onze kinderen doet? Hoeveel angst je daarmee creëert?
En dit staat nog los van het feit dat je elke natuurlijke bescherming weghaalt bij kinderen wat
dus niet bijdraagt aan het versterken van het immuunsysteem en van het feit dat het inademen en op je handen krijgen (en daarmee over de rest van je lichaam en gezicht) van dat
desinfectiemiddel echt niet gezond is. Zeker niet voor kinderen met gevoelige luchtwegen.
De boodschap van het RIVM en het naleven van de regels ervan wordt door scholen bijna met
trots gepresenteerd:
"Kijk eens hoe goed wij die 1,5 meter samenleving op onze school voor elkaar hebben!"
Nou chapeau. Mijn complimenten!
Jullie doen hiermee massaal mee aan het nieuwe normaal, dat absoluut niet normaal is. Zeker
niet voor onze kinderen.
Dit protocol is schadelijk op korte en lange termijn. Maar geen enkele school zegt nee.
Het is dat ik zelf ook voor de klas sta als zorgcoach. Dus ik weet dat dit niet zo is bedoeld. Ik
weet dat de meeste meesters en juffen hun kinderen missen. Ze missen hun werk, ze willen
heel graag weer met de kinderen aan de slag.
Ze hebben waarschijnlijk net als wij vele ideeën over wat we kunnen doen, hoe we vooral ook
de kinderen emotioneel en mentaal kunnen ondersteunen nu en hoe we met name kunnen
focussen op een leuke resterende schooltijd voor dit toch al bizarre jaar.
De bedoelingen zijn goed, de wil is er, maar ook scholen zijn helaas ook met handen gebonden
en staan met de rug tegen de muur.
Iedere school, iedere leerkracht heeft zich te houden aan de absurde richtlijnen van het RIVM.
Niet alleen omdat het moet, maar ook vanwege de maatschappelijke controle en omdat sommige ouders en kinderen dit ook graag willen in verband met de angst voor het virus.
De tweedeling in de maatschappij is op scholen pijnlijk voelbaar, maar in plaats van vertrouwen uit te stralen naar de kinderen moeten zij meebewegen in het collectieve angstveld.
Scholen willen de kinderen niet in de steek laten, ze willen ze graag weer ondersteunen bij
hun ontwikkeling, ze willen weer samen met ze zijn.
Maar hoe samen is dit nu nog?
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De kinderen mogen absoluut niet in de buurt van de juf komen. Zie je dit voor je als je kind
verdrietig is, mama mist na zo'n lange tijd thuis, valt of ruzie heeft met een klasgenootje? Hoe
kun je als juf iets van 1,5 meter afstand uitleggen als de basis van begrijpen ligt in verbinden,
in nabijheid en geruststellen?
De psychologische impact zal enorm (kunnen) zijn. Maar daar maakt het RIVM zich blijkbaar
geen zorgen om. Integendeel. De focus ligt compleet op afstand houden van onze kinderen.
In een restaurant moeten ouders ook op 1,5 meter afstand van hun kinderen zitten. De badmeester mag niet meer in de buurt komen tijdens een zwemles en mag hopelijk met mondkapje naar je kind schreeuwen dat hij harder moet trappelen als hij kopje onder dreigt te gaan.
Zwemmen met je kind mag ook niet meer. Alleen kinderen samen in een zwembad is vast
reuze veilig, zeker als je de badmeester vanaf de kant van 1,5 meter toekijkt.
En ook op de sportschool moeten volwassenen en kinderen vooral afstand houden. Dus als
een kind nu met gym een sprong over een kast moet maken staat de gymleraar er vanaf 1,5
meter naar te kijken hoe die er boven op knalt?
Hoe alleen, ongemakkelijk en vooral onzeker zullen onze kinderen zich gaan voelen?
De angst zit er nu al bij velen goed in. En door dit soort bizarre regels wordt het alleen maar
erger. Zowel bij kinderen als bij ouders.
Want deze afstand moeten nemen van je kinderen en weten dat ook diegenen aan wie jij je
de zorg voor je kinderen toevertrouwt afstand moeten noemen raakt ieders hart. Ook al willen
sommige kinderen weer graag naar school, zijn ze er toch wel aan toe en moet ook jij echt
weer een break hebben van de opvoeding.
School is echter niet meer school zoals het was.
Ik weet dat, jij weet dat, wij weten dat. En het RIVM en de regering vast ook.
Maar terwijl ons hart huilt zetten we uit liefde voor onze kinderen een glimlach op. We praten
het goed, we proberen het te verzachten, we stellen gerust, zodat zij zo min mogelijk van de
spanningen en chaos in de wereld voelen.
Maar het voelt niet goed. Het wringt van binnen. Het is gewoon niet goed. Het is niet normaal.
Wat we ook zeggen of doen. En dat voelen kinderen en misschien is dat nu juist wel het ergste.
Want zij gaan daardoor twijfelen aan hun gevoel, aan ons, en raken daardoor hun vertrouwen
in zichzelf en in ons kwijt.
Niet alleen wij, maar ook diegenen aan wie wij onze kinderen toevertrouwen worden gedwongen afstand te nemen van onze kinderen.
En enige inzage in waarom, in werkelijke data, duidelijke redenen ontbreken. Los daarvan is
er geen enkele duidelijkheid nog over wat dit doet met een kind. Hoe gaan kinderen hierop
reageren? Hoe gaan ze op elkaar reageren? Zullen ze elkaar gaan slaan als ze te dicht in de
buurt komen? Zullen ze de regels doorbreken als ze naar de juf willen en krijgen ze dan een
reprimande? Gaan we ze straffen omdat ze verbinding zoeken?
Er is geen duidelijkheid over korte en lange termijn effecten, behalve dan onderzoeken met
apen die duidelijk aantonen dat aanraking, sociale contacten en verbinding de eerste levensbehoeften zijn.
Willen we in deze situatie onze kinderen als testpersonen laten functioneren?
Als ouder heb je een zorgplicht vastgelegd in het artikel 247 lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek. Die
houdt naast de plicht tot opvoeding en verzorging ook in dat je zorg en verantwoordelijkheid
draagt voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van je kind.
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Toegang tot onderwijs is onderdeel hiervan. Kinderen hebben recht op onderwijs, om dit te
waarborgen is dit verankerd in de wet door middel van een leerplicht. Maar feit blijft dat het
een recht is en thuisonderwijs komt daarin dus ook tegemoet. Er is in de afgelopen tijd zelfs
ook gebleken dat dit snel en goed kan worden geregeld en verzorgd.
Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke bevoegdheden. Dat zie je aan de
overheid.
Die creëert geld uit het niets voor onderzoek naar vaccins die we later nog een keer bij aanschaf moeten betalen, ze plegen censuur op alles dat hun beleid ter discussie stelt, geven geen
enkele inzage in daadwerkelijke cijfers en als maatregelen strijdig zijn met de wet dan passen
ze gewoon de wet aan zonder dat de Wet openbaarheid van bestuur ingezet kan worden of
de rechter kan worden geraadpleegd.
De regering besluit wie mag werken, hoe jij je werk mag uitvoeren, wie gebruik mag maken
van diensten en wie wordt uitgesloten. Ze bepalen wie een risico groep is, wie behandeld
wordt, hoe iemand behandeld wordt en hoe we met zijn allen onder het mom van gezamenlijke afspraken uit deze lockdown komen.
Over bijzondere bevoegdheden gesproken.
Maar goed, voor de wet is een ieder gelijk dus ook wij ouders mogen in bijzondere tijden besluiten tot bijzondere beslissingen zeker als die het belang van onze kinderen op emotioneel,
mentaal en fysiek vlak betreft.
Aangezien de emotionele en mentale veiligheid, naast de fysieke veiligheid, niet kan worden
gegarandeerd kun je dus beslissen je kind thuis onderwijs te blijven geven.
Totdat er duidelijkheid is over de effecten van deze 1,5 meter maatschappij voor onze kinderen en totdat de overheid inzage geeft in de werkelijke cijfers ten aanzien van deze crisis.
Misschien moeten we dat massaal doen, mede dankzij motie Wilders en Asscher 25295 - 278
krijg je daarvoor nu ook geen boete.
Zo helpen we elkaar en in elk geval onze kinderen uit die trechter waar we in zijn beland.
Anders glijden we steeds verder erin en wordt de afstand tot onze kinderen alleen maar groter.
Kinderen vervreemden van ons, van elkaar, en van diegenen die hun juist willen helpen om
zich te ontwikkelen tot zelfstandige, autonome en zelfverzekerde volwassenen. En eng genoeg
past dit in het GIRFEC systeem, waarbij scholen, overheid en hulpverleners een steeds grotere
invloed en inspraak hebben in de opvoeding van jouw kind.
Het enige voordeel is dat het nu voor kinderlokkers lastiger is gemaakt. Want op 1,5 meter lok
je een kind toch minder snel in je auto en ieder kind wordt nu zo bang gemaakt voor volwassenen dat ze vast ook voor vreemden sneller wegrennen.
Ik vraag me denk ik terecht continu af: "Hoe kan ik mijn kinderen aan dit nieuwe normaal
blootstellen, terwijl het compleet indruist tegen alle logica en alle menselijkheid?"
Ik denk dat we hiervoor naar de koning mogen luisteren die duidelijk aangeeft dat het minste
dat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten.
Niet 'normaal' maken wat niet normaal is.
Laten we dan ook een veilige bedding voor onze kinderen gaan creëren, één van liefde, verbinding en samenzijn.
Want dat helpt ze geestelijk en lichamelijk gezond door deze crisis heen.
Liefs. Eveline

47

Uit het leven gegrepen . . .
Heb een klotedag. Terwijl ik me niet laat raken door de hysterie rond C
Maar had m’n lieve moedertje gister aan de telefoon. Heftigste telefoontje wat ik ooit heb
gehad.
Een doodongelukkige vrouw van 86 in een verzorgingshuis die niet snapt waarom ze geen
bewegingsvrijheid heeft. Mag mijn vader niet zien, 91, in hetzelfde huis maar andere afdeling.
Wordt door haar medebewoners uitgelachen en nagedaan als ze huilend aan de telefoon zit
met mij. Ik probeer haar uit te leggen dat ik haar niet kan bezoeken zoals normaal, of fysiek
kan troosten, of even uit die hel mee kan nemen voor een kopje koffie en frisse lucht. Mam,
ik mag niet komen want ze zijn bang dat je dan heel erg ziek wordt, het woord dood durf ik
niet in m’n mond te nemen.
Maar zij wel.
Haal me hier weg, geef me die ziekte, prima, dan is het over, maar laat me niet meer opgesloten zijn met die nare mensen. Maar ik, als dochter, mag niets, kan niets. Moet accepteren dat
m’n moeder DOOD-ongelukkig is en geen afleiding, erkenning van wie zij haar leven is geweest, van geliefden mag ontvangen.
Want Rutte en zijn experts vinden dat beter. Als het virus, zoals ze ons willen laten geloven,
een natuurlijk virus is, dan is het de natuur die z’n werk doet en de zwakkeren naar de andere
kant brengt. Maar mijn moeder van 86 moet haar laatste tijd eenzaam doorbrengen, in een
huis waar zij zich niet thuis voelt, een trotse sterke vrouw die wordt verteld wat ze wel en niet
mag.
En ze mag nu geen contact met haar kinderen. Het enige wat haar uit het wereldje haalde
waar ze niet voor gekozen heeft.
Dementerend, niet door haar eigen toedoen, ze heeft een keurig leven geleid, maar door de
troep die ze binnen heeft gekregen en waaraan iedereen ineens die ouder wordt tegenwoordig respectloos aan lijdt. Dat was al erg genoeg Rutte, dat ik m’n ouders zie veranderen in
mensen die geen waardigheid meer mogen hebben.
Door een ziekte die, onnatuurlijk, exceptioneel groeit. Al je wijsheid en ervaringen worden
vervaagd, je kan niet meer uit je woorden komen en dat is zeer frustrerend voor je, want je
was altijd zo sterk in je woorden. En je daden. Experts in dienst van Rutte en wat daar boven
zit hebben besloten. (Oude) mensen moeten alleen sterven, hebben niet de kans om dingen
glad te trekken op hun sterfbed, steun van geliefden te ontvangen, moeten in misère en eenzaamheid sterven. Het beleid is sadistisch. Of satanistisch.
Wie dit bedenkt, bejaarden of stervenden afsluiten van contact met dierbaren is in én in slecht.
En de angstmensjes gaan erin mee.
Dankjulliewel. Er gaan al jaren kinderen dood aan hongersnood maar nog nooit is er een wereldwijde actie opgezet. Er gaan al jaren kinderen dood aan het fabriceren van elektrische
accu’s voor je Tesla. Geen actie. Er zijn welgeteld 9 huizen gebouwd met de miljarden geschonken door ons op Tahiti. Maar geen lockdown.
Stelletje schijthuizen. Nu komt een beetje ellende onze kant op en we zijn bereid onze economie, onze ouderen, onze kinderen met angst te infecteren. Omdat we door de MSM bang
worden gemaakt? Ik wordt bestempeld als een zweefteef, maar als ik nu keiharde cijfers aanhaal ben ik ook ineens een zwever. Want vanaf nu gelden de cijfers niet. Maar m’n lieve moedertje lijdt eronder en dat heeft ze niet verdiend. Bange poeperds.
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Door jullie georganiseerde angst is mijn moeder de lul.
Omdat jullie het vertikken om zelf na te denken. Angsthazen zijn jullie, nu de dood dichterbij
komt is alles anders. En veroordelen mensen die vrij proberen te zijn als als a-socialen.
Terwijl kinderen die in de meest giftige situaties moeten werken voor jullie Tesla’s, jammer
dan. Schijnheilig en alleen gebaseerd op angst, meer kan ik er niet van maken. Bedankt, dat
jullie zo mee gaan met Rutte, bedankt dat jullie jezelf zo belangrijk vinden dat oudjes mogen
lijden, want oh, oh, je zou zelf aan de beurt zijn. Angst, angst, angst. Ben bitter, dat spijt me,
maar het is een bittere situatie.
Marjan van Asperen…

Zoektocht naar waarheid, veiligheid en vrijheid
De zoektocht naar waarheid veiligheid en vrijheid die zijn aangetast, en de antwoorden zijn
niet eenvoudig.
Het is een stukje verleden heden en toekomst gebaseerd op reflectie, wat dit bericht in mij
oproept.
Mijn verhaal in mijn zoektocht hoe om te gaan met waarheid, veiligheid en vrijheid.
Op enig moment ontdekte ik tijdens mijn zoektocht naar wie ik en wie wij zijn in wezen, iets
vertegenwoordigd van dat wat ik en wij zelf veroorzaken: rond 2000 maakt Diana van
Biodanza een opmerking dat de straten worden geveegd en vuil wordt opgehaald het belang
van belasting te betalen een goede zaak is. Zelfs nu op 5 mei, hoor ik de vuilniswagen door de
straat rijden om ons papier op te halen!
Ik ben een deel van deze samenleving. Dat helpt mij het in het perspectief te zien van *we
moeten het wel zelf doen, maar we hoeven het niet alleen te doen*
Slogan: Ashirda Oosterlee mei 2016 ( mediator Mediërend leren)
De 21 dagen meditatiegroep van Deepak Chopra die via whatsapp groep loopt helpt mij dit
opnieuw te herinneren. Ik rond week 1 af vandaag en ik begin met week 2.
Mocht er interesse voor zijn dan kunnen we dit delen.
Daarnaast wil ik delen dat ik al vanaf mijn 15e jaar oud worstel met de vraag hoe te leven, en
tot aan of rond 25 jaar oud niet meer wilde leven. Ik probeerde een cursus via de Mazdasnan
ik zat ik in een groep Co-counselen Nederland waardoor ik tenslotte in Groningen terecht
kwam. Daar leerde ik via Co-Counseling Nederland te mediteren.
Drie maanden meditatie groep bij toen nog Bhagwan.
De dynamic, de kundalini, nadabrahma, Nataraj, courishankar, latihan enz.
Dit gaf me delen van mijn levensgevoelens terug. Vooral de combinatie in die dagen plus nog
een theater werkgroep op Sadnam gaf me weer het gevoel dat ik er toe doe.
Later 2000 ( via een kennis kwam ik in een groep terecht die zich bezig hielden met het ENNEAGRAM) begreep ik dat Gurdjief ook in de Ashram een grote plek innam. Ook toen zag ik opnieuw verbanden.
Weer later kwam nauwkeurig waarnemen en niet impulsief zijn (zie bouwstenen van het denken www.stibco.nl) in belangrijkheid toenemen als je kennis goed wil leren te filteren op eigen
waarneming erbij.
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Dit begreep ik in 2013 pas echt goed toen ik vanwege gevolgen van en te maken kreeg met
Grand Mall aanvallen van epilepsie. Ik heb me verdiept in hersenfuncties en hoe neurotransmitters verbindingen leggen. En wat als er kortsluiting ontstaat. Juist, stress en spanning grote
veroorzakers zijn. www.stibco.nl professor Reuven Feuerstein, Ljev Vygotskij Stanley Greenspan, Pnina Klein allen joodse mensen die vanuit moeilijke situaties en veel stress te maken
kregen met hersenfuncties die blokkeerden. Onderzoek door deze mensen heeft veel verheldering gebracht waar wij vandaag de dag nog op voort kunnen borduren, vooral het Stimulus
en Respons model gedachten goed wat door Ljev Vijgotskij als eerste neuroloog is uitgedokterd en door Reuven Feuerstein de Human interventie aan toe is gevoegd. Floor van Loo doet
er in Nederland onderzoek naar zie www.stibco.nl voor meer informatie.
De zoektocht rondom het thema leven en overleven blijft een heet hangijzer. Zeker nu we
opnieuw worden geconfronteerd met leven en dood wat zich binnen een aantal uren kan voltrekken. Het coronavirus.
Gelukkig ken ik het proces wat zich voltrekt in mijzelf en durf ik te vertrouwen op het bestaan
wat in mij leeft.
Daarom wil ik massaal een oproep doen om vooral onszelf in het licht te zien in wie we zijn,
en dat we er toe doen. En als we het gevoel hebben dat we het spoor bijster zijn, dan is dit
niet ergens buiten te vinden, maar eerder nog door de zoektocht naar je eigen natuur wat
leven heet te hervinden, te herscheppen en dat is wat ik denk de grootste uitdaging voor nu.
Bedankt voor het delen.
Mochten er mensen zijn die dit herkennen en willen reageren dan hoop ik dat ze dan te rade
zullen gaan dat het bewuster worden van je eigen mogelijkheden altijd via jezelf verloopt. Het
is je natuur wie je bent, alle andere onnatuurlijke aangeleerde patronen waar we ons van
zullen moeten vrijwaren, te ontdoen van onechtheden, verloopt via bewuster te worden dan.
Zodat waarheid veiligheid en vrijheid ons geboorterecht boven komen drijven.
Ashirda Oosterlee

De volgende golf...
De volgende golf van virale infectie komt op ons af. Tot nu toe waren slechts enkele mensen
besmet, maar het virus lijkt te zijn gemuteerd en zich te verspreiden vanuit verschillende landen - sneller dan ebola.
Het systeembedreigende virus heeft de naam WAKING-UP-FLU gekregen. Het leidt tot een
plotselinge helderheid van geest en bewustzijn in het hier en nu.
Het begint vrij onschuldig met de inname van biologische voeding en kurkuma, gevolgd door
een sterke afkeer van de massamedia. De symptomen ontwikkelen zich vervolgens tot een
compassievol, verenigd bewustzijn en een diepe verbinding met de eigen ziel en geest - wat
resulteert in een tot nu toe onbekende vrijheid van angst. ✨
De laatste fase is onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid voor de schepping. Traditionele
middelen om deze ziekte te behandelen, zoals chemtrails, massale inentingen, dreigingen van
een beurscrash of oorlogen lijken volledig zonder effect te zijn.
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De duistere machtselite weet niet wat ze moeten doen! De Wereldgezondheidsorganisatie
heeft dit virus een nieuwe waarschuwingscategorie gegeven omdat het het leven op aarde
fundamenteel ten goede zou kunnen veranderen. De WHO heeft zelfs een bericht gestuurd
naar 7 miljard aardbewoners: 'Blijf veilig, blijf in je matrix', maar ook dit had geen effect.
Deskundigen noemen dit virus het WAARHEIDS VIRUS en het is zeer besmettelijk. Om te voorkomen dat je het krijgt moet je het contact met zelfstandig denkende en verantwoordelijk
handelende mensen radicaal vermijden! Er bestaat zelfs een vermoeden dat dit virus telepathisch doorgegeven kan worden.
Het laatste onderzoek heeft eindelijk het volledige traject van de overdracht onthuld: deze
ziekte begint vaak met het lezen van deze gedecodeerde boodschap - met een incubatietijd
van enkele milliseconden.
Een warm welkom voor de vrijheid! Ons aantal groeit met de dag!
© Isaac Shapiro

De ‘Code van Neurenberg’
Na de Tweede Wereldoorlog werden de processen van Neurenberg gehouden om de talrijke
menselijke misstanden en schendingen aan te pakken die het gevolg waren van het uitgebreide menselijke experiment met oorlogsgevangenen. Uit dat proces kwam de Code van Neurenberg, een lijst van tien punten die bedoeld zijn om de rechten van mensen aan te pakken
die mogelijk onderworpen zijn aan ‘toegestane medische experimenten’.
De ‘Nuremberg Code’ (Link: https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf)
vereist ‘daadwerkelijke vrijwillige geïnformeerde toestemming‘ voor alle medische interventies, onder welke vaccinaties zeker zouden worden gecategoriseerd.
Korte opmerking: Volgens het strafrecht zijn vaccinaties verwondingen van het lichaam, dit
wordt bijvoorbeeld bevestigd door het ministerie voor gezinnen in Duitsland (2005), daarom
worden vaccinaties geregeld door de code van Neurenberg. (bron: https://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Schreiben-Familienministerium.pdf)
Daarom stellen we voor om het volgende verzoek aan de vaccinadviseurs te doen:
Ik / wij dringen er sterk bij Vaccine Choice Advocates op aan om hun recht op geïnformeerde
toestemming te doen gelden.
Toegang verlenen tot gratis openbaar onderwijs (of betaald privéonderwijs) bij afstand van
het recht op geïnformeerde toestemming is in strijd met de Code van Neurenberg.
Dit recht komt voort uit de latere processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog en
in het bijzonder uit het beruchte proces van de naziartsen.
De Code van Neurenberg vereist daadwerkelijke vrijwillige geïnformeerde toestemming voor
alle medische interventies, inclusief vaccinatie:
‘… vrijwillige toestemming … is absoluut essentieel … de betrokken persoon moet de wettelijke bevoegdheid hebben om toestemming te geven; Moet zo gelegen zijn dat het vrije keuzevrijheid kan uitoefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog,
dwang, te verreikende of andere bijbedoelingen of dwang … ‘
Geïnformeerde toestemming is een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd tegen
beperking door middel van wet- en bestuursinstantie Ontkenning van filosofische of religieuze
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gewetensbezwaren tegen verplichte vaccinatie. Geïnformeerde toestemming staat los van
wettelijke uitzonderingen en mag niet worden afgeschaft.
Het recht op geïnformeerde toestemming is zinloos zonder het recht om medische tussenkomst te weigeren, inclusief verplichte vaccinatie. Overheidsagenten en degenen die naar de
wet handelen, zijn door langdurige nationale en internationale wetgeving verboden tegen gedwongen vaccinatie.
Om het internationaal humanitair recht met betrekking tot geïnformeerde toestemming voor
alle medische interventies, inclusief vaccinatie, te rechtvaardigen, zelfs tijdens een verklaarde
lokale, nationale of internationale gezondheid noodsituatie, moet het recht om vaccinatie te
weigeren worden gerespecteerd, ongeacht of die weigering is gebaseerd op filosofische, medische, religieuze of helemaal geen redenen.
Hieronder is een voorbeeld van een mogelijk toestemmingsformulier:
Attachment -1- Below is a "vaccination certificate for all parents/affected persons" for their
consideration and use: Vaccination Certificate Medical Vaccination Declaration
The "Nuremberg Code" requires "actual voluntary informed consent" for all medical interventions, including vaccinations.
I, Dr. …………………………………………… as attending doctor, declare binding,
that the vaccine …………………………………………………………………………………
name of manufacturer …………………………………………………………………………..
is given as prevention of the following disease(s) …..……………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….…….
And the vaccine has the following contents…………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. And that the vaccine is free
of contaminants of any kind.
Furthermore, I have fully informed the affected person, affected legal guardians (parents of
the child) about the vaccine and all listed side effects and handed over the full version of the
package insert to the affected person or legal guardians.
I administered this vaccine today to:
First name, last name ………………………………………………………………….
Postal code, city ………………………………………………………………….
Date of birth ………………………………………………………………….
At the time of the vaccination, the person to be vaccinated was healthy, which I convinced
myself of through a detailed examination. I assure you that he/she had no cramps or other
neurological disorders or allergies before the vaccination.
I affirm that the vaccine administered is completely harmless to the life and health of the vaccinated person and will not cause any direct or indirect damage or consequential diseases,
such as paralysis, brain damage, blindness, tuberculosis, cancer at the vaccination site or elsewhere, kidney damage, inflammation of the liver, diabetes, etc., with or without fatal consequences. I further assure you that the vaccine administered will prevent the disease for which
it is given for ….... years.
Should the disease against which the vaccination was administered nevertheless occur during
this time, I will voluntarily and without prior legal proceedings fully compensate for the damage caused. If any physical or psychological damage is caused by the current vaccination, I
undertake to compensate the victim or his family or relatives in full for the damage without
any delay or legal action.
Seite 6
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Prior to the vaccination, the person reaching the end of a vaccination (follow up vaccination)
or those responsible for it, such as parents (of the child), legal guardians, guardians, etc., were
informed in detail in accordance with the "Nuremberg Code" about the composition of the
vaccine in full, about the contents of the vaccine, as well as all possible listed side effects, and
the full version was handed over to the legal guardian(s), parents of the child, guardians, etc.,
with the "complete" delivery of the package insert belonging to the vaccine.
“… voluntary consent… is absolutely essential… the person involved should have legal capacity
to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without
the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior
form of constraint or coercion…”
City ....................................................... , .................................................
...................................................................................................... (seal)
Name and legally binding signature of the doctor

Beste allemaal
Ter info: Onderstaand mailtje zond ik naar alle leden persoonlijk van de Tweede Kamer, en
ook naar alle fracties van de Eerste Kamer.
Ik waarschuw iedereen dat 5G niet alleen gezondheidsproblemen oplevert en problemen voor
de hele natuur, maar dat G5 ook het voertuig is om de mensheid verder onder controle te
krijgen, ook via alle andere heel nieuwe technologieën, waar nog zeer geheimzinnig over
wordt gedaan, en ze maar een klein deeltje over vertellen.
En ik kreeg van Tom van der Lee van Groen Links al een boos en neerbuigend mailtje terug,
van: wilt u mij niet lastig vallen met onwetenschappelijke technologie-angst, die thuis hoort
in de science fiction? En hij schrijft dat Kunstmatige Intelligentie een aparte technologie is,
maar hij vergeet dat het de bedoeling is om alle (nieuwe) technologieën met elkaar te verbinden en 5G kan dan als voertuig dienen.
En hij gaat niet in op het 'onder controle krijgen' van mensen. Hij gaat ook niet in op de aantasting van het Leven en de Natuur.
Ik schreef terug dat Groen Links dan echt een probleem heeft omdat dan duidelijk blijkt dat
Links niet groen is.
Iedereen heeft een eigen expertise. Hierbij doe ik een oproep aan allemaal om (nog meer)
mee te doen aan acties om 5G te voorkomen.
Kan iemand me vertellen of er een actie is in Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg en omgeving?)
Veel dank!
Hartelijke groet,
Janneke Monshouwer

53

Mensen Ontwaak!
Hoe kan een regering klimaatwetten ondersteunen en
5G toestaan?
5G maakt de hele Schepping kapot, op aarde en
rondom de aarde,
5G tast het Leven aan - van de hele natuur, mensen en
dieren
en het gaat niet alleen om gezondheid, maar ook om
het robotiseren, ook van mensen:
5G in samenwerking met Kunstmatige Intelligentie tast
de Mensheid aan,
er wordt gewerkt aan het robotiseren en onder controle
krijgen/houden van mensen,
dat kan via 5G. Dat moet gestopt worden!

Geachte Tweede Kamerleden,
Nu iedereen druk is met Covid-19, is er iets anders heel ergs aan het gebeuren: de uitrol van
5G.
Mijn verzoek is: Leest u zich svp in
Wat betreft het 'dossier uitrol 5G' hebben waarschijnlijk weinig mensen meegekregen dat de
European Parliamentary Research Service (EPRS), oftewel de onderzoekscommissie van het
Europees Parlement, het volgende aangeeft in haar briefing van maart 2020:
Er bestaan serieuze gezondheids- maar ook economische en technologische zorgen over de
realisatie van 5G.
Zie: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
En er komt bij: Kunstmatige Intelligentie / Artificiële Intelligentie (AI)
Zie bijv. het Blue Brain Project, in Lausanne Zwitserland, daarover wordt geheimzinnig gedaan.
Maar daar worden menselijke hersenen gedigitaliseerd..... (eerst deden ze dierlijke hersenen,
maar nu menselijke)
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Brain_Project
https://top500.org/news/blue-brain-project-installs-hpe-supercomputer
Laten we NIET NAIEF meer zijn en STOP 5G.
Met vriendelijke groeten,
Janneke Monshouwer
Bussum
www.andernieuws.eu
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