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Voorwoord
Het nieuwe normaal = NIET Normaal
Op facebook wordt onderstaande tekst in verschillende variaties gedeeld. Deze met dank aan Louis Visser geeft een
overzicht zodat alles weer even duidelijk wordt voor iedereen.
✅ Het virus is niet besmettelijk in de AH, Aldi, Lidl,
Gamma en de Ikea maar wél in de bibliotheek, musea, restaurants, bioscopen en theaters;
✅ Het virus verspreidt zich niet in ruimtes waar 30 mensen mogen samenkomen maar wél in de buitenlucht bij
meer dan 3 personen;
✅ Het virus is niet besmettelijk via Fastfood, snackbar of
ijssalon maar wél via het eten van restaurant kwaliteit;
✅ Je raakt niet besmet wanneer je binnen een grote familie leeft maar wél wanneer je in een
studentenwoning woont waarbij je badkamer, toilet en keuken deelt;
✅ Kinderen zijn relatief immuun voor het virus maar moeten wel de hele dag hun handen
desinfecteren op school;
✅ Tot 60 jaar zijn er bijna geen mensen overleden aan Corona maar je moet wél zoveel mogelijk thuis blijven als je jonger bent dan 60+;
✅ Het virus is overdraagbaar via vrijwel alle materialen maar niét via pakketpost van bijvoorbeeld POSTNL of Zalando;
✅ Het virus is overdraagbaar binnen een afstand van 1,5 meter maar niet vanaf 1,6 meter;
✅ Huiselijk geweld, (buren)ruzies en depressie zijn aanzienlijk gestegen sinds Corona maar
gelukkig zijn er niet meer mensen besmet geraakt met het virus;
✅ Elk jaar ontvangen miljoenen mensen het griepvaccin en krijgen alsnog de griep maar gelukkig wordt dat bij het COVID-19 vaccin heel anders;
✅ Sportscholen zijn een broeiplaats voor het virus omdat je je immuunsysteem verhoogd,
gelukkig is dat bij buiten sporten niet het geval;
✅ Het virus is heel intelligent en ziet het verschil in leeftijd;
✅ Het virus verspreidt zich makkelijk via sanitaire voorzieningen bij strand of recreatieplassen maar gelukkig niet wanneer iedereen zijn behoefte in het water doet;
✅ Veel ouderen sterven nu aan eenzaamheid en slechte verzorging maar gelukkig niet aan
het Corona virus;
✅ Zwangeren zijn geen risicogroep maar krijgen alleen de hoognodige echo’s;
✅ Je mag wel weer naar het binnenzwembad maar geen gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen, alleen in de douche en op het toilet is het virus besmettelijk;
✅ Het dragen van mondkapjes is niet bewezen effectief maar is wel verplicht binnen het
openbare vervoer ondanks de 1,5 meter afstand;
✅ Een virus is enkel besmettelijk via lichaamssappen (met name speeksel en snot) en dus
kun je beter niemand z’n kleren aanraken of knuffelen;
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✅ Duizenden ondernemers zijn failliet gegaan maar gelukkig zijn ze niet gestorven aan het
Corona virus.
Soms wat cynisch, het geeft wel aan waar we nu in zitten.
Ook voor deze nieuwsbrief hebben we weer talloze mailtjes ontvangen met verhalen, linkjes
naar filmpjes, mensen die de bizarheid onder woorden proberen te brengen.
En dan is daar een overheid die schijnbaar maar één doel voor ogen heeft; de invoering van
een spoedwet per 1 juli en een (verplichte) vaccinatie zodat de wereld weer open kan.
Er is geen ruimte voor ander geluiden zoals bestaan virussen eigenlijk wel en Maurice de Hond
die keer op keer aangeeft te kijken naar hoe de besmetting plaats vindt via aerosols of een
Rob Elens die strijdt voor het in de 1e lijn (huisartsen) mogen gebruiken van hydroxychloroquine in combinatie met zink en het antibioticum azytromycine en een Frank Ruesink die
vraagt aan Hugo de Jonge of de tal van andere alternatieven die zijn aangereikt ook worden
onderzocht krijgt als antwoord: ‘Nee, vaccinatie is echt het enige dat echt helpt’.
Het is maar dat we het weten.
Ik wijs jullie graag op een vreedzame demonstratie nu zondag 21 juni van 13.00 uur tot 17.00
uur op het Malieveld in Den Haag.
Mr. Jeroen Pols en voormalig biofarmaceutisch wetenschapper Willem Engel organiseren vanuit het platform viruswaanzin.nl de demonstratie Samen Terug Naar Normaal op zondag 21
juni tussen 13:00 en 17:00 uur op het Malieveld in Den Haag.
Zij spanden eerder al een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden om de huidige
maatregelen ter preventie en bestrijding van het COVID-19 virus per direct en onvoorwaardelijk op te heffen. Dit dient op 25 juni.
Zie voor meer info https://viruswaanzin.nl/vrijheid/.
Duizenden mensen hebben al laten weten de demonstratie bij te wonen en honderdduizenden tekenden inmiddels de petities ‘stop de lockdown’ en ‘tegen de spoedwet’.
Op de demonstratie zullen, naast Willem Engel en Jeroen Pols, diverse sprekers en artiesten
van naam de boodschap kracht bij zetten. Maurice de Hond (Sociaal Geograaf en Opiniepeiler), Ernst Jansz (Doe Maar), Michaéla Schippers (Professor of Behaviour and Performance
Management), Erik-Alexander Richter (Biochemicus en Klinisch Psychisch Neuro Immunoloog), Bas Filippini (Privacy First), De Verleiders, DJ Jean, Paul Elstak en anderen geven acte de
présence. Het volledige programma is te vinden op https://viruswaanzin.nl/vrijheid
We hebben weer geprobeerd een overzichtelijk geheel van berichten en linkjes te maken en
delen gelukkig ook ‘leuke’ onderwerpen, die even niks met corona te maken hebben.
En mensen we kunnen het niet genoeg benadrukken, ga naar
buiten, ook de mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen,
zoek de natuur op, geniet van het mooie weer en alles wat
groeit en bloeit.
Je doet je immuunsysteem een groot plezier.
Barbera
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Een bijzondere woensdag met gelijkgestemden...

He, he ... dat was weer eens een normaal ouderwets gevoel!
Zo hoort het en zo gaan we door!
We kwamen met een stel bij elkaar, bekenden dankzij diverse activiteiten van Project7-blad,
maar niet vallend onder Project7-blad, bekenden uit de afgelopen jaren.
Tja ... dan ken je velen en kun je zomaar iets met een stel bedenken.
We kwamen bij elkaar om weer eens gelijkgestemden te spreken, bekenden weer eens te zien
en ervaringen te delen.
Gewoon privé, geen 'vaste' groep maar wel met de voorop gezette intentie een goede energie
met elkaar neer te zetten, wat weer kan bijdragen aan het grote geheel om alles wat er nu
gaande is op positieve wijze te ondersteunen.
De personen die bij elkaar kwamen zijn al jaren bezig informatie te vergaren over dat wat er
speelt op het wereldtoneel.
Alles wat je aandacht geeft groeit dus is het belangrijk positieve velden neer te zetten.
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Een ieder draagt weer wat over op anderen, we ondersteunden
elkaar, vulden elkaar aan, voelden verwantschap en gelijkgestemdheid en zijn van plan hiermee door te gaan.
Eens in de zoveel weken zoeken we elkaar op, nemen allemaal
iets lekkers mee, op verantwoorde wijze bereid, delen de recepten en genieten van taart en koek bij de koffie of thee en een gezamenlijke maaltijd bestaande uit soep, stokbrood, salades en
hartige taart.
En... je komt blij thuis, je voelt je zo gek nog niet en samen zaaien
we in de eigen omgeving.
Ik heb genoten!
Dank aan de gastvrouw en dank aan allen die aanwezig waren.
Samen zaaien, samen oogsten!
Samen staan we sterk!
Anneke
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Lieve allemaal ... lees even mijn persoonlijke noot ...
We en met 'we' bedoel ik mezelf en velen met mij, delen ons suf, dag in dag uit. Filmpjes, artikelen, van alles wat kan bijdragen in nog meer wakker worden van de grote massa.
Realiseer je dat de klok in juni alweer draait. De maand juli komt naderbij en het is de bedoeling
dat per 1 juli de 'spoedwet' in werking gaat.
Dag vrijheid!
Welke vrijheid?
Wie denkt dat we vrij zijn heeft nog veel te lezen maar de boodschap is dat het nog veel erger
gaat worden.
Met de anderhalve meter wet mogen er geen groepen meer bij elkaar komen.
Dag verenigingen, dag zangkoren, dag dit en dag dat. Dag studiegroepen vallend onder Project7-blad.nl waar we zo trots op waren omdat we heel gewoon oude kennis met elkaar deelden, elkaar positief voedden, gelijkgestemden ontmoetten.
Dat even als persoonlijk leed.
Maar zo gaat het straks met alles. De afstand tussen mensen gaat een feit worden en wie daarin
geloven blijft zal vanaf nu altijd angstig reageren als er een medemens voor zijn of haar voeten
staat in een winkel. Deze personen springen een meter opzij een pad in of klimmen half in
kaartenrekken of op de planken en stellingen in winkels.
Denk je dat ik overdrijf? Kijk maar eens goed om je heen als je boodschappen doet.
Als op 1 juli die spoedwet in werking gaat dan zijn wij voor altijd onze vrijheid die we nu nog
hebben kwijt!
Onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien in een bizarre wereld waarin afstand een opvoedkundig woord zal zijn.
Onze kinderen en kleinkinderen gaan het 'nieuwe normaal' op een gegeven moment als 'normaal' ervaren want iets laten gewennen gaat snel en denk maar niet dat deze spoedwet er voor
maar twee maanden is; deze zal keer op keer verlengd worden.
Neem de moeite en tik op internet de volgende namen in:
Karel van Wolferen, Sven-Ake Hulleman, Robert Jensen, Willem Engel, en zo zijn er uiteraard
meer te noemen, maar begin met deze personen en neem de moeite eens te luisteren naar
wat zij ECHT met ons delen, oprecht en gemeend.
Ook zij zetten zich in om jou en je geliefden te informeren, om te leren zelf een mening te
vormen en niet klakkeloos het criminele circuit te blijven volgen en geloven.
We zijn bedonderd bij de vleet, het erge is: al eeuwen lang en kijk naar links dan zie je rechts
niets, maar inmiddels komt er zoveel naar buiten dat ondertussen toch wel meer personen de
voorheen benoemde 'complottheorieën' als het echte nieuws gaan bekijken.
Wij, wij zijn dus velen, hoeven geen gelijk te halen, we willen alleen dat een ieder inziet dat we
door de mainstream media en alles wat daarmee verbonden is worden bedonderd, zij strooien
bakken zand in onze ogen.
Zij bepalen in opdracht van weer anderen wat wij, 'het domme volk', wel en niet mogen weten.
Persoonlijk heb ik in de jaren 2009 en 2010 voldoende leerschool gehad. Toen ik in februari
2009 het durfde tegen de grote gevestigde orde in te gaan en vertelde dat het HPV-vaccin voor
meisjes vanaf 12 jaar niet deugt, hield men mij ook klein; ik mocht mijn verhaal van te voren
vertellen. Niet live in de studio, stel dat men wat ik zei niet meer kon wissen?
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En later in de tijd toen live de enige optie was in een programma kreeg ik amper tijd om adem
te halen en nauwelijks spreektijd; dit zagen we nu ook weer met Rob Elens, huisarts uit Meijel
gebeuren.
Het is mij allemaal zo bekend, misselijkmakend.
En... weet ook dat in die tijd mijn afspraken bij toen Pauw & Witteman en De Wereld Draait
Door werden gecanceld omdat de minister van Volksgezondheid, mijn toen 'grote vriend' Ab
Klink dit verboden had terwijl men mij zelf had uitgenodigd.
Eerst alles regelen en dan weer afzeggen.
Of... mij interviewen voor Goede Morgen Nederland, een radioprogramma. Mij apart interviewen en dan later mijn antwoorden verweven met het verhaal van Ab Osterhaus, mijn andere
'grote vriend'. En het filmpje van Ab Osterhaus wat circuleert uit 2009 ergerde ons toen al mateloos. De fles whisky moest erbij om te vieren dat er een eerste geval van Mexicaanse griep in
Nederland waargenomen was.
Crimineel. Diezelfde avond was Ab blij met de order vanuit de overheid, lees Roverheid, de
bestelling van 34 miljoen vaccins.
Wie deze beelden ziet kan niet anders dan toegeven dat dit big business is en niets te maken
heeft met onze gezondheid.
Het is droevig wat er gaande is en als dat niet zo was zou je vreselijk in de lach schieten om het
bizarre grote slechte toneelstuk waar we wereldwijd in terecht gekomen zijn.
En weet je... We laten het nog gebeuren ook met z'n allen.
Als we allemaal, maar dan ook allemaal massaal stoppen bepaalde verplichtingen te betalen,
niet een paar, maar allemaal, moet je eens kijken hoe snel wij met elkaar alles over kunnen
nemen.
Geen wegenbelasting meer, geen ziektekosten meer, ook zo'n woord... Gezondheidsondersteuning zou aardiger klinken, toch?
Waarom ben ik in het toetsenbord geklommen?
Toen ik in 2009 mijn nek uitstak en heel veel beleefd heb en een enorme leerschool doorliep in
zeer korte tijd om te begrijpen en te voelen hoe de media en overheid in elkaar steken was dat
al decennialang daarvoor ook.
We worden al eeuwen geregeerd door figuren met duivelse ideeën.
Als we dat een paar jaar geleden zeiden waren wij 'complotters'. Tegenwoordig noemen wij dat
compleetdenkers!
Wat mij raakt is dat te veel personen nog in het gareel blijven lopen, bang zijn en zeggen... “Stel
dat…”
Stel wat?
We hebben echt niets meer te verliezen, het is bijna 1 juli en dan kunnen we het schudden als
het tegenzit en er geen andere invloed komt die ons hiervoor weet te behoeden.
Overigens is het ook niet onverstandig om eventuele haatgevoelens ten aanzien van Trump te
herzien mocht je die hebben.
Trump heeft in de afgelopen tijden al heel wat bloot gelegd, laten opruimen, vast laten zetten,
alleen zien we dat niet via de kijkkastjes in Nederland. De mainstream media gaan echt niet
delen waar de personen die de touwtjes besturen niet blij mee zijn.
Het is bijna 1 juli.
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Wat ga jij doen?
De eerdergenoemde namen zijn het opzoeken waard en wie geen Facebook heeft waar deze
filmpjes staan kan ook zonder Facebook op internet zoeken en kijken. Excuses zijn er niet om
jezelf, je kinderen en bekenden niet de weg te wijzen naar informatie die vele malen belangrijker is dan wat er dagelijks op die televisie, op de radio en in de kranten gedeeld wordt.
Allemaal bagger, angstmakerij en iedereen psychisch
vastketenen omdat ze je vertellen dat er zeker weer een
pandemie aan zal komen.
Jazeker, die komt ook als we
het toelaten, uitgerold en gecreëerd door hen die ons uit
elkaar willen drijven, ons willen besturen en ons als hun
slaaf willen inzetten.
Het is bijna 1 juli, de spoedwet is in aantocht zodat men
ongestoord aan de slag kan.
Maar... volgend punt. Hoe
echt is de grondwet? Hoe
echt is ons 'Koningshuis'? Wie
zich daarin verdiept komt
vast en zeker tot andere conclusies; met andere woorden
we laten ons opsluiten via
een spoed nep wet die voortkomt uit nep wetten.
Weer een ander onderwerp
voor velen.
Het is bijna 1 juli!
We gaan het beleven met elkaar. Wij zullen zeker tot die
tijd blijven delen wat we kunnen delen!
En daarna?
Geen idee.
Onduidelijkheid op en top.
Zeg het met bloemen, daarom voor de troost er maar een roos in stijl bij geplaatst.
Dank voor het lezen.
Anneke Bleeker
www.project7-blad.nl
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De vlinder van de vrijheid
Overdenkertje

_____________________________________________
Leven en laten leven
Het gaat deze keer om een Bachbloesemremediegroep die alles te maken heeft met de over-bezorgdheid voor het welzijn van anderen. Dit ‘bezorgd zijn’ kan heel goed bedoeld zijn, maar kan ook overkomen als gedrag waarbij je als bemoeial wordt gezien.
Eigenlijk heeft het alles te maken met dat iedereen zijn eigen levenspad volgt. Zelf dus verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes (ook al zijn het in jouw ogen niet de juiste). Als volwassene ga je dat langzamerhand begrijpen en vroeger als kind begreep je dat nog niet. Je wilt andere mensen behoeden
voor fouten. Je wilt dat er harmonie heerst, dat niemand zijn stem verheft en niemand boos hoeft te
worden (echt een dingetje van hoog-gevoelige mensen).
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Het gaat in deze groep ook over kritisch en/of intolerant zijn ten opzichte van anderen, want misschien
ben je zelf heel perfectionistisch. Stel je hoge eisen aan jezelf om een voorbeeld voor anderen te zijn,
want je wilt het goed doen. Of soms bazig zijn als je de leiding wilt nemen tijdens een spel of een
project van jouw werk, omdat je ziet dat dingen de verkeerde kant opgaan.
Maar het gaat ook over loslaten.
Zowel de ouder die het kind loslaat in zijn groei naar volwassene als het loslaten van verloren dierbaren. Ouders kunnen zoveel liefde voelen voor hun kind, dat ze het willen behoeden voor alle kwaad en
alle fouten.
Maar als je geen fouten maakt en geen nare ervaringen beleefd … hoe moet je dan je levenslessen
leren? Zie de ervaringen als schatten en leer je kinderen ze te koesteren, want ze geven belangrijke
inzichten zodat je bepaalde dingen in het leven anders gaat oppakken dan voorheen.
Als eerste is daar de Vine (Wijnstok).
Dat zijn mensen die heel bekwaam zijn, zelfverzekerd
en vol vertrouwen. Ze zijn zo vol van hun manier van
zaken aanpakken zoals zij het doen, dat ze anderen
hier ook van willen overtuigen. Het zijn ‘zindoordrijvers’ (bij nieuwetijdkinderen* ook wel de ‘interdimensionaal’ genoemd volgens Hans Stolp in zijn boek: De
levensopdracht van nieuwetijdskinderen).
In noodgevallen zijn dit soort mensen van grote
waarde, want ze kunnen hun omgeving naar hun hand
zetten. Het zijn de richting-aangevers. Toch kunnen ze
anderen ook behoorlijk tegen de haren strijken als ze
over de top gaan. Vine stimuleert eigenschappen als
geduld, flexibiliteit en respect voor andere mensen.
Vine geeft inspiratie.

Vine helpt beter samen te werken
* Deze Bachbloesemremedie gaat over een sterke wil
en doorgaan over eigen grenzen. De naam is Vervain
(IJzerhard ook wel Verbena).
Mensen die er starre principes en ideeën op nahouden. Die daarbij de overtuiging hebben, dat dit de
enige juiste manier is en moeilijk open staan voor andere meningen. Ook anderen willen overhalen het
met hen eens te zijn. Ze leven op hoog spanningsniveau, doordat ze pressie op zichzelf en anderen uitoefenen. Ze begrijpen niet dat dingen ook uit zichzelf
kunnen gebeuren.
Vervain biedt een alternatief voor een gejaagd en al te
prestatiegericht leven. Het helpt om zaken zijn beloop
te laten gaan en geen resultaten af te dwingen.
Vervain helpt meer ontspannen in het leven te staan
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De Beech (Beuk) is voor mensen die hun negatieve emoties sterk op andere mensen projecteren. En ook zeer
snel een kritisch oordeel vellen. Ze hebben er juist
moeite mee om naar zichzelf en eigen gedrag te kijken.
Dit komt door onverwerkte pijnlijke emoties, die een
verbitterde afwerende houding hebben veroorzaakt.
Beech helpt om zich in te kunnen leven en gevoelens en
mogelijkheden van anderen te zien.
Daarbij zorgt het ook voor het verwerken van pijnlijke
en verdrongen emoties.
Beech maakt je verdraagzamer.
Beech activeert inlevingsvermogen
Bij de Chicory (Wilde Chichorei) komt claimgedrag om
het hoekje kijken. Zeer attent zijn op de noden van een
ander. Overbezorgd zijn voor dierbaren en die ook graag
corrigeren. Zij houden ervan iets recht te zetten wat in
hun ogen verkeerd is. Ze willen ook graag hun dierbaren
dicht om zich heen hebben, want ze hebben wat last van
verliesangst.
Daardoor ontwikkelen ze subtiele en minder subtiele
manieren om warmte en liefde als het ware af te
dwingen. Juist door dit gedrag bereiken ze het
tegendeel. Chicory helpt een aanzet te geven tot relaties
die niet op verwachtingen zijn gebaseerd, maar op
vrijheid en respect voor elkaar.
Chicory ontspant en versterkt zelfvertrouwen
Dan als laatste is daar Rock Water (Bronwater). Water?
Ja, water daarin zit meer dan je zou denken. Het zijn de
mensen die zichzelf vreugde en plezier ontzeggen.
Ze zijn heel hard voor zichzelf. Streven ernaar een
goede gezondheid te hebben en sterk, actief te zijn. Ze
hebben er echt alles voor over om dit te bereiken. Ze
willen ook graag een voorbeeld voor een ander zijn.
Ze gaan daarbij wel eens over hun eigen grenzen, want
ze willen een idealistisch beeld nastreven.
Maar zo zit het leven niet in elkaar. Rock Water heeft
op lichamelijk niveau een ontspannende invloed. Het
laat dingen als ware weer stromen net zoals water
stroomt.
Men gaat de betrekkelijke waarde inzien van dogmatische systemen (strikte regels) en zien dat praktische
mensen het werk prima voor elkaar hebben.

Rock Water helpt om flexibeler te denken.
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Herken je bepaalde zaken over patronen en gedrag bij jezelf en lukt het maar niet om ze te doorbreken? Dan kan ik je helpen met de NEI-methode. Deze methode lost 90% op en de 10% bewustwording
wordt ondersteund door het innemen van een uitgezochte Bachbloesemremedie. Je kunt op mijn website www.helenopnatuurlijkewijze.nl meer informatie erover vinden. De volgende keer behandel ik
de groep “Ken jezelf” wat gaat over onzekerheid. Tot de volgende keer!
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek

_____________________________________________
Boek van de maand
Sinds begin 1980 is in Amerika het aantal vaccins dat aan kinderen wordt
gegeven bijna verviervoudigd - en het autismecijfer is in diezelfde periode
met meer dan 30.000% gestegen. Bij de Amerikaanse kinderen is het huidige cijfer 1 op de 36.
De autisme-epidemie bestaat, ook in Nederland en België.
In 'Stop de autisme-epidemie' biedt J.B. Handley, vader van een kind met
door vaccins veroorzaakt autisme, nieuw wetenschappelijk bewijs waarmee vaccins aan immuunactivaties in de hersenen worden gekoppeld. Hij
levert zo een genadeloze aanklacht tegen de Amerikaanse openbare gezondheidszorg. Er moet echte informatie en er moeten echte onderzoeken naar de oorzaak van autisme komen - anders kunnen we nooit
een einde maken aan deze verwoestende epidemie.
“J.B. Handley is zonder meer ’s werelds meest wijze, ontwikkelde, onvermoeibare en best geinformeerde activist voor de gezondheid en veiligheid van kinderen.
Al vijftien jaar voert Handley als leider aan de frontlijn het grote gevecht tegen het farmaceutische kartel om een beslissing te forceren, het wetenschappelijk onderzoek te verspreiden en
de leugens achter het vaccinbeleid dat een epidemie van chronische ziekte bij onze kinderen
heeft veroorzaakt te ontmaskeren …
Lees alsjeblieft dit boek en bepaal voor jezelf of je nog steeds gelooft dat vaccins ‘veilig en
effectief’ zijn.”— Robert F. Kennedy jr.
Over de auteur
J.B. Handley is medeoprichter en voorzitter van Generation Rescue, een non-profitorganisatie
die zich richt op kinderen helpen herstellen van autisme.
Deze organisatie werd geïnspireerd door de ervaringen van zijn zoon, Jamison, bij wie autisme
was vastgesteld. Hij is ook coproducent van de documentairefilm Autism Yesterday en medeoprichter van de blog Age of Autism. Hij is cum laude afgestudeerd aan de Stanford University
en woont in Portland, Oregon, met zijn vrouw Lisa en hun drie kinderen.
Als je het boek wilt bestellen kan dat via deze linkjes, daarmee steun je de activiteiten van
project7-blad en het kost jou niets extra!!!:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665416&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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De nood is hoog bij onze politici...

De nood is hoog, niet alleen onder de ouderen die worden ‘beschermd’ in verpleeghuizen die
zijn getransformeerd tot gevangenissen. De nood is hoog onder honderden duizenden
middenstanders. De nood is blijkbaar ook hoog onder politici, want er wordt veel haast
gemaakt met een wet die de noodvorderingen moet vastleggen.
Maken de door de WHO aangestuurde politici haast met de nieuwe wet om de controle niet
te verliezen?
Deze wet zou een einde moeten maken aan de verwarring, maar hij maakt eerder een einde
aan onze vrijheid, zelfs onder ‘normale’ omstandigheden.
Op 6 juni in het nieuws: ‘Nieuwe coronawet moet einde maken aan verwarring over
maatregelen’:
Verplicht anderhalve meter afstand houden en anders een boete. Die maatregel, die nu nog
tijdelijk is, zal worden verankerd in een speciale coronawet van minister van Volksgezondheid
Hugo de Jonge. Om aan alle verwarring een eind te maken, is de afgelopen weken koortsachtig
gewerkt aan een spoedwet. Daarvan is een eerste versie nu klaar. In de nieuwe wet staan
eigenlijk veel maatregelen die ook al in de noodverordeningen golden:
•
•

Houd anderhalve meter afstand, anders riskeer je een boete.
Waar nodig kan de minister voorschrijven beschermingsmiddelen te dragen zoals een
mondkapje.

Maar eigenlijk is een noodverordening bedoeld voor een acute crisis, zoals om rellen rond een
demonstratie of voetbalwedstrijd proberen te voorkomen. En niet voor maanden achter elkaar.
Er kunnen nog dingen worden aangepast aan de wet, omdat er nog een advies van de Raad
van State en een debat in de Tweede en Eerste Kamer aankomen.
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Toch wil minister De Jonge de wet al per 1 juli laten ingaan. Het is wel een tijdelijke wet. Maar
voor hoe lang? Dat hangt af van het verloop van de coronacrisis.
En dan zou het voor de burger nu wel duidelijk zijn, meneer De Jonge? ‘Die maatregel, die nu
nog tijdelijk is, zal worden verankerd in een speciale coronawet’ en tegelijkertijd: ‘Het is wel
een tijdelijke wet’ .
Lees verder:
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-nood-is-hoog-bij-onze-politici-zijn-zij-in-staat-debevolking-onder-controle-te-houden/
Zou het dan nog teruggedraaid kunnen worden? Hoopgevend is dat er heel wat weerstand is,
ook binnen de politiek. Er werden ook al aanklachten van burgerbewegingen ingediend.
Grote zorgen over spoedwet corona - Terug naar de tijd van koning Willem I:
Over drie weken wil het kabinet de wet laten ingaan, ook al heeft het parlement officieel nog
geen letter gelezen. ‘Dat gaat niet gebeuren’, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak resoluut. ‘Een
wet die diep ingrijpt in de grondrechten, de bestuurlijke verhoudingen en de positie van het
parlement: die gaan we natuurlijk niet in een weekje behandelen.’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/grote-zorgen-over-spoedwet-coronaterug-naar-de-tijd-van-willem-i~b67b3650/
Wetgeving niet nodig volgens NovA (Nederlandse Orde van Advocaten)
In de ogen van de Orde zijn zowel wat betreft omvang, proportionaliteit als effectiviteit de
nodige vraagtekens bij het voorstel te plaatsen, zo blijkt uit een advies aan minister
Grapperhaus.
https://www.mr-online.nl/kritiek-op-voorstel-coronawet/?fbclid=IwAR3AN9DJQzIIolYaeZejzT5haRoFrooZdeM-NHcMQILfOHkSOXaEj4PauA
Covid maakt ons wakker – Een gesprek over rechtszaken in Nederland en België
Voormalig NOS journalist Charles Groenhuijsen, interviewt Willem Engel, Michel Verstraeten
(die in België met een rechtszaak bezig is), Jeroen Pols (die in Nederland met een rechtszaak
bezig is), en Vincent Everts (trendwatcher). Kort geding wordt op 25 juni 2020 behandeld door
de Rechtbank Den Haag. Op de website www.viruswaanzin.nl is de dagvaarding te lezen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-maakt-ons-wakker-een-gesprek-over-rechtszaken-innederland-en-belgie/
Wat er nu gebeurt doet ons vermoeden alleen maar toenemen dat er niet alleen met ons,
maar met de gehele Nederlandse bevolking een (machts)spelletje wordt gespeeld.
© 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
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Uien...
Uien zijn heel gezond. Marja Frederiks schrijft hier over in de nieuwsbrief 'Junior' van Project7blad.
Uien laten fermenteren is een hele leuke en gemakkelijke klus; ook die beschrijving staat in
diezelfde nieuwsbrief.
Hieronder de link om bij deze informatie te komen.
Onze 'Junior' is ook zeer geliefd bij niet-junioren om zijn gezellige en waardevolle onderwerpen.
Puur natuur!
Wil je deze nieuwsbrief ook blijvend ontvangen?
Voel je welkom en mail even naar: anneke@project7-blad.nl Geef in de mail wel even aan dat
het om de 'Junior' gaat, dit even voor de duidelijkheid omdat we drie verschillende nieuwsbrieven uitgeven.
Klik vooral even door en kijk wat er meer aangeboden wordt.
Link naar de junior van mei 2020:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-NIEUWSBRIEFJUNIOR-05-MEI.pdf
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Pepers en paprika's laten fermenteren en/of zuurkool
maken...
Lokt het jou ook om eens een leuke klus te ondernemen waar je op een later moment ook nog
heel blij van wordt wanneer je de resultaten opdient?
Dan is het wellicht een leuk idee om pepers en paprika's te laten fermenteren en/of zuurkool
te maken.
Klik op de link naar onze nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten' en je kunt de beschrijving volgen
met nog meer foto's ter verduidelijking.
Deze nieuwsbrief bevat nog veel meer leuke items en als je elke maand direct na het uitgeven
op de hoogte wilt zijn kun je even mailen met de opmerking dat je 'Het Wilde Genieten' blijvend wilt ontvangen.
anneke@project7-blad.nl
Klik op onderstaande link:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILD
E-GENIETEN.pdf
Als de nieuwsbrief niet direct wordt geopend, dus als hij in je browser 'blijft hangen', selecteer
je de link en je klikt op ENTER. Dan moet het werken.
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Citroenen op Keltisch zeezout...
Hoe?
Een leuke simpele klus met een heerlijk eindresultaat en te gebruiken bij heel veel gerechten.
Klik op onderstaande link naar onze andere nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten'
en lees de uitleg.
Wil je deze nieuwsbrief elke maand direct ontvangen?
Voel je welkom en meld je aan: anneke@project7-blad.nl Met even in de mail de vermelding
dat het om 'Het Wilde Genieten' gaat.
Klik op onderstaande link:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILD
E-GENIETEN.pdf
Als de nieuwsbrief niet direct wordt geopend, dus als hij in je browser 'blijft hangen', selecteer
je de link en je klikt op ENTER. Dan moet het werken

_____________________________________________
Men zal zeggen: het is toch een ziekte bij de mens
wanneer hij aan geest en ziel denkt
Geen column deze maand van Arie maar een verwijzing naar dit stuk over Rudolf Steiner, passend in deze tijd.
De tijd zal komen, misschien zelfs in een niet zo verre toekomst, dat men zal zeggen: het is
toch een ziekte bij de mens wanneer hij aan geest en ziel denkt. Gezonde mensen, die spreken
alleen van het lichaam. – Men zal het als een symptoom van een ziekte beschouwen wanneer
de mens zich dusdanig ontwikkelt dat hij tot het begrip kan komen: er is een geest of een ziel.
Die zal men als een ziek mens beschouwen. En men zal het gepaste geneesmiddel vinden –
daar kunt u heel zeker van zijn- waardoor men kan ingrijpen.
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Toentertijd (op het Concilie van Constantinopel in 869 – fdw) heeft men de geest afgeschaft.
De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt,
liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de
gedachte kan komen: er is een ziel en een geest.
Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan. De ene zal
erover nadenken hoe begrippen en voorstellingen moeten gevormd worden om bruikbaar te
zijn in de reële werkelijkheid, de geestelijke en de ziele-werkelijkheid.
De anderen, de opvolgers van de materialisten van nu, zullen een vaccin zoeken dat het lichaam ‘gezond’ maakt, t.t.z. dat het lichaam zo verandert dat het door zijn constitutie niet
meer van zulke dwaze dingen praat als ‘ziel’ en ‘geest’, maar op een ‘gezonde’ manier praat
over de krachten die in machines en in de scheikunde leven, die in het heelal planeten en
zonnen doen ontstaan. Dat gaat men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Men zal
het aan de materialistische geneeskunde overlaten om de zielen uit de mensheid te drijven.
Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 7
oktober 1917 (bladzijde 97-98)
Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Ahriman – 27
Eerder geplaatst op 20 juli 2016
https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2020/06/12/men-zal-zeggen-het-is-toch-eenziekte-bij-de-mens-wanneer-hij-aan-geest-en-ziel-denkt-3/

_____________________________________________
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
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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 (zie onder dit artikel); 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

Wil jij 50 SPURT verdienen? Dat kan!
Breng 1 persoon met ons in contact die mee wil doen. Deze persoon krijgt dan 100 SPURT.
Jij helpt hem/haar even met het aanmaken van een Metamask account. Als je iemand enthousiast hebt gekregen, mail hem/haar dan de drie documenten (de nieuwsbrief en de
twee met uitleg). Ben je die kwijt? Vraag ons. En stuur hem of haar even de ‘Gevraagd en
Aangeboden’ na. Breng hem of haar met ons in contact als de Metamask account klaar is
en wij zo de 100 SPURT kunnen storten. Dan nemen wij het mailadres op om vanaf dat
moment ‘Gevraagd en Aangeboden’ te zenden. anneke@project7-blad.nl
Je mag dit zo vaak doen als je wilt.
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Zondag 14 juni 2020 – ZOOM-meeting Amplivo/Ecovo

We hebben al eerder aangegeven dat wij ons bezig houden met een mooi project: Het omzetten van afval plastic in schone en ook zeer goed bruikbare olie. Sommigen die dit voor het
eerst lezen zullen zeggen: “Hoezo olie – we moeten toch van de olie af?”
Hoezeer de overheden tegenwoordig ‘drammen’ op het vermijden van het gebruik van kolen,
olie en gas (de fossiele brandstoffen), we kunnen er nog niet omheen!
Wel kunnen we ernaar streven dat die zo schoon mogelijk zijn en zo schoon mogelijk verbrand
worden. De olie die gewonnen wordt bij het omzetten van afval plastic is schoon! Het bevat
bijvoorbeeld nauwelijks zwavel. Dit is een heel ander verhaal dan dat van de natuurlijke oliesoorten die uit de aarde gehaald worden!
Door ons steeds toenemende gebruik van plastic ontstaat er ook steeds meer plastic afval. In
de afgelopen decennia zijn er – vooral in de allerarmste landen op deze aarde – grote vuilnisbelten ontstaan, soms ter grootte van een voetbalveld, en vaak twintig meter diep. Er liggen
miljoenen tonnen plastic afval op dergelijke vuilnisbelten in Thailand, China, op de Filipijnen,
in Vietnam, en noem maar op…
Het concept is ontstaan in Thailand. Een team van onderzoekers aan de Universiteit van Chulalongkorn in Bangkok heeft een
machine ontwikkeld waarin, in
een gesloten proces, afval plastic
door middel van verhitting (en
NIET door verbranding) wordt
omgezet in olie.
Plastic wordt gemaakt uit aardolie en wordt door dit proces
weer omgezet in olie, maar dan
veel schoner!
Het mes snijdt dus aan twee kanten: plastic afval wordt opgeruimd en schone olie wordt geproduceerd!
Polypetron™ verwerkingseenheid
De machines die dit doen zijn dus
schoon, gemakkelijk te installeren op een dergelijke vuilnisbelten, vaak in of nabij de verwerkingshallen voor afval die al op
dergelijke belten staan, en zijn gemakkelijk te bedienen. Ze bieden de lokale bevolking banen,
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ze leveren winst op die weer wordt geïnvesteerd in allerlei lokale projecten om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren (denk aan scholing, gezondheidszorg, leefomstandigheden, voorkomen van kinderarbeid).
Wij kregen dit concept eind januari 2019 gepresenteerd. Wij geloven erin en ondersteunen
het. Zoals bij elk project in de kinderschoenen, kende het ups en downs. We zitten nu gelukkig
weer in de ‘upstream’. Daarom was de Zoom-meeting van zondag 14 juni 2020 zo belangrijk.
De leiding van het wereldwijde team verzorgde een digitale bijeenkomst om de laatste ontwikkelingen te melden, en die zijn veelbelovend!
De rode draad door hun verhalen was duidelijk:
Er wordt hard gewerkt aan een zo transparant mogelijk businessmodel. In de komende dagen komen nieuwe of vernieuwde websites online, waarin heel duidelijk wordt aangegeven
hoe alles werkt, welke bedrijven hieraan meewerken, wie de verantwoordelijke personen
zijn, waar de bedrijven gevestigd zijn, en veel meer.
Het streven is, om de problemen met nationale autoriteiten, zoals andere MLM-bedrijven
hebben ondervonden te voorkomen, door op voorhand zoveel mogelijk informatie te geven
en overleg met die instanties te hebben.
Er komt zelfs een website met uitleg over de tokens ISF en SusNova (de officiële tokens (een
soort crypto-valuta waarmee gehandeld wordt), met daarop ook een ‘white paper’ over
deze tokens.
Enkele details uit de presentaties:
• Socium (een van de partners) investeert momenteel in een project om nieuwe machines te plaatsen door eerst de infrastructuur aan te passen. De hallen waarin de machines komen te staan moeten qua temperatuur geschikt zijn (i.v.m. de problemen
met het vastlopen van het plastic in de machine(s).)
De hallen worden aangepast aan de locatie waar zij komen te staan: in warme gebieden zijn zij meer open dan in koude gebieden.
• Het hoofdkantoor voor Europa wordt gevestigd in Nederland.
• In Slovenië komt de eerste machine in Europa.
• ISF en SusNova (de handelstokens) worden binnenkort verhandelbaar.
• Corona heeft - met betrekking tot de uitrol van het project - uiteraard roet in het
eten gegooid. Zo kon bijvoorbeeld de overeenkomst met een van de partners niet op
de geplande datum worden ondertekend omdat er een reisverbod gold.
In Thailand wordt in restaurants ALLES in wegwerp plastic verpakkingen aangeboden, en dan
ook nog apart. Denk aan bestek: vorken, lepels, messen, glazen, noem maar op… Zelfs je
maaltijd komt in een plastic verpakking! Dit levert naar schatting 25% meer plastic afval op
dan voorheen.
Voldoende te doen dus, maar wel in een ‘open society’, helder en transparant.
Jij kunt ook deelnemen in dit project, zowel passief als actief.
Samen werken we aan een schonere wereld!
Als je meer wilt weten over dit mooie concept, neem dan even contact op met anneke@project7-blad.nl. We vertellen je graag meer.
Anneke
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Corona Dossier
Een onheilspellende waarschuwingsbrief van de Duitse natuurgeneeskundige Anette Lillinger aan al haar patiënten die informeerden naar het aanstaande coronavirusvaccin.
Aan al mijn patiënten:
Ik zou graag dringend uw aandacht willen vestigen op belangrijke kwesties met betrekking tot
een aanstaande vaccinatie met Covid-19:
In de afgelopen 20 jaar kwamen er steeds weer patiënten bij mij die symptomen hadden na
vaccinatie, die ik vervolgens moest behandelen. Dergelijke kunstmatig veroorzaakte symptomen/ziekten waren natuurlijk altijd een bijzondere uitdaging in individuele gevallen en iets
moeilijker te behandelen dan de overheersende ziekten die voortkomen uit de aard van de
patiënt, d.w.z. die van natuurlijke oorsprong zijn.
Echter, omdat de gevolgen van vaccinatie tot nu toe voornamelijk gebaseerd waren op de
reeds vaak genoemde hulpstoffen (boosters van werkzame stoffen), waarvan het lichaam de
uitscheiding in individuele gevallen niet aankon en daarom een overeenkomstige milde tot
ernstige symptomatologie ontwikkelde, was een homeopathische therapie, waarin de individuele levenskracht werd gestimuleerd om de gifstoffen uit het lichaam uit te scheiden, uiteindelijk succesvol en verdwenen de bijwerkingen van vaccinatie, ook al duurde dat vaak vele
maanden.
Door het nieuwe werkingsmechanisme van het toekomstige coronavirusvaccin zullen dergelijke genezingssuccessen in de toekomst echter niet meer mogelijk zijn. Voor het eerst in de
geschiedenis van vaccinatie grijpen de zogenaamde mRNA-vaccins van de nieuwste generatie
rechtstreeks in op het genetische materiaal van de patiënt en veranderen zo het individuele
genetische materiaal, dat een genetische manipulatie vertegenwoordigt - iets dat is verboden;
zelfs beschouwt men dit tot nu toe als crimineel.
Deze interventie kan worden vergeleken met die van genetisch gemanipuleerd voedsel, dat
ook zeer controversieel is.
De media en politici bagatelliseren de kwestie momenteel en er wordt zelfs zonder enig nadenken om een dergelijke nieuwe vorm van vaccinatie gevraagd, om zodoende terug te kunnen keren naar de normaliteit. Zo'n vaccinatie is problematisch in termen van gezondheid,
morele en ethische kwesties en ook in termen van genetische schade, die, in tegenstelling tot
de schade veroorzaakt door eerdere vaccinaties, nu onomkeerbaar en onherstelbaar zullen
zijn.
Beste patiënten, na zo'n nieuwe mRNA-vaccinatie zult u de symptomen van de vaccinatie niet
meer op complementaire wijze kunnen genezen. Je zult met de gevolgen ervan moeten leven,
omdat ze niet langer kunnen worden genezen door simpelweg gifstoffen uit het menselijk
lichaam te verwijderen, net zoals je een persoon met een genetisch defect zoals Trisomie 18
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of 21, Klinefelter-syndroom, Turner-syndroom, hartziekten, hemofilie, cystische fibrose, Rettsyndroom enz., niet kunt genezen omdat dit genetische defect nu eenmaal voor altijd aanwezig is!
In eenvoudige taal betekent dit: Mocht u een vaccinatiesymptomatologie ontwikkelen na een
mRNA-vaccinatie, dan kan ik, noch enige andere therapeut, u causaal helpen omdat de vaccinatieschade genetisch onomkeerbaar is.
Naar mijn mening vormen deze nieuwe vaccins een misdaad tegen de mensheid die nog nooit
eerder in zo'n brede vorm in de geschiedenis is gepleegd.
Zoals Dr. Wolfgang Wodarg, een ervaren arts, het gisteren zei:
In werkelijkheid is dit "veelbelovende vaccin" voor de overgrote meerderheid van de mensen
in feite een verboden genetische manipulatie!
(Vertaling: Frank Bleeker)

Wat kan ik eraan doen?
"Tsja, het zal allemaal wel zo zijn, maar wat kan ik
eraan doen?”
“Ik kan toch niet mijn hele leven in het teken hiervan
zetten?”
In de afgelopen tijden heb ik herhaaldelijk dit soort
reacties gehoord naar aanleiding van gesprekken
over de huidige situatie, alle vraagtekens daarbij en
mijn inzet erin.
“Ik kan er toch weinig aan doen.”
“Ik heb geen tijd om me hiermee bezig te houden, ik
moet nu gewoon mijn werk doen.”
“Ik ga ervan uit dat het goed komt.”
“Zo’n vaart zal het niet lopen.”
Maar ook: “Je moet gewoon je energie verhogen.”
“Je moet je focussen op wat je wel wilt.”
“Je geeft er teveel aandacht aan. Daardoor groeit
het.”
Dit zijn allemaal verschillende soorten uitingen van overlevingsmechanismen, maar ieder met
dezelfde onderliggende angst: namelijk het niet durven nemen van de eigen verantwoordelijkheid.
Vaak door het onbewust zijn van de eigen kracht, dan wel door de angst voor die kracht en
voor het opstaan voor zichzelf, voor de ander en voor het collectief. Het is deel van de cultuur
in onze samenleving van het wegkijken, negeren, bagatelliseren en ontkennen, en verbonden
met de indoctrinatie die wij van jongs af aan hebben meegekregen: je stem telt niet, je moet
gehoorzamen en je moet je aanpassen.
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Voeg daarbij de ingeburgerde overtuigingen: ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’
en het continu bedekken van misstanden onder de mantel der liefde en je hebt de perfecte
mix voor het niet in opstand komen tegen onrecht, onrechtvaardigheid en ongelijkheid.
We zijn in de loop der tijd compleet de verbinding met onszelf, met onze ziel, onze waarheid
en kracht verloren. We zijn gewend geraakt ons gevoel te wantrouwen, om ons niet uit te
spreken en vooral om niet onze kop boven het maaiveld uit te steken.
En dat leidt dus tot apathie. Tot stilstand. Tot gelatenheid en gedwee volgzame burgers.
Ook niets doen is namelijk toestemmen. Dat jij er (nog) geen last van hebt, omdat jij je energie
hoog houdt, wil niet zeggen dat het leed en het onrecht er niet is, dan wel dat het daardoor
oplost.
De geplande Corona noodwet maakt van de maatregelen zoals die nu gelden, zoals het woord
het al zegt een wet. Dit betekent dat geen afstand houden en met mensen buiten je huishouden samenkomen, ook in je huis, strafbaar wordt. En dat de overheid een wettelijk recht heeft
tot huisvredebreuk, inbreuk op je privacy, medische gegevens etc.
Het meest zorgwekkende is niet dat de maatregelen in een wet zijn neergelegd, maar dat de
invulling voor wat betreft welke afstand, wie, wat, wanneer en waar, wordt overgelaten aan
aanvullende maatregelen door middel van ministeriële regelgeving.
Dat betekent simpel gezegd dat er voor de invulling van deze wet, de daadwerkelijke afstand,
de uitzonderingen, de mogelijkheden en de opheffing ervan geen ingewikkelde kamer procedures nodig zijn, maar dat de minister een verregaande discretionaire bevoegdheid heeft om
dit dus geheel naar eigen willekeur in te vullen.
Er wordt nu al aangegeven dat de grens van de versoepelingen is bereikt en dat we mogelijk
bij een opleving van het virus weer extra maatregelen moeten nemen. We moeten volgens
het RIVM en onze regering nog steeds wachten op een vaccin.
En hoewel het nog steeds onduidelijk is wat de werkelijke aantallen zijn, hoe de besmetting
plaatsvindt en wat het werkelijke sterftecijfer is en hoe dit zich verhoudt met andere virussen,
wordt in diezelfde context ook al gezegd dat we mogelijk nooit meer terug naar normaal gaan,
omdat we nog maar moet afwachten of dit vaccin wel effectief is.
Zo bezien lijkt dit nieuwe normaal inderdaad het nieuwe normaal.
Tenzij we massaal in opstand komen.
Als je nu niets doet, vanuit welke beweging dan ook, dan kies jij om dit in stand te houden en
dan is dit de wereld waarin jouw en mijn kinderen opgroeien.
Met in de zen-houding zitten los je niets op. Met afstemmen op licht en liefde verhoog je
natuurlijk wel het energieveld, nodig voor mensen om te ontwaken, maar nog steeds zal er
daadwerkelijke actie moeten worden ondernomen voor verandering en voor het collectief.
Dit betekent dus stoppen met bagatelliseren, met wegkijken, met excuses verzinnen en je te
laten afleiden door onbenulligheden in verhouding met wat er nu gaande is. Wat is de tijd die
er nu in steekt in verhouding met de jaren van ellende die anders gaan komen?
Er is een virus. Er zijn slachtoffers.
Maar dat rechtvaardigt niet dat we overgaan of eigenlijk al zijn overgegaan in een totalitaire
staat.
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Deze inbreuken op grote schaal en voor onbepaalde termijn zijn niet nodig. En zullen ook nooit
nodig zijn. Dat is niet de basis van een democratische rechtsstaat waarin gezondheid, eenheid
en harmonie centraal staan. Dat druist compleet in tegen onze natuur en iedere menselijkheid.
Als je nu niet bewust opstaat, dan moet je later ook niet klagen.
Als je nu niet opstaat, laat je niet alleen jezelf, maar ook je (klein)kinderen en je medemens in
de steek.
Als je nu niet opstaat dan wordt jij de missing link.
We hebben een ieder nodig.
Ieder op zijn eigen manier.
Ieder als onderdeel van het netwerk van licht en liefde.
Dat is de kracht van het volk.
Dus sta op.
Wordt bewust.
Wees bewust.
Kom in beweging.
Doe wat jij nu kan doen.
Vanuit jouw ziel.
Vanuit jouw kracht.
Laat je stem horen.
Teken petities.
Ondersteun rechtszaken.
Ga de straat op.
Niet om te rellen.
Maar om te verbinden.
Spreek je uit.
Wees niet bang.
Verbind je.
Zing erover.
Schrijf erover.
Praat erover.
Versterk het netwerk.
De tijd van aarzelen, twijfelen en excuses is voorbij.
We dreigen verpletterd te worden.
Sta op.
Stijg boven jezelf uit.
En neem jouw plek in.
We zijn allemaal deel van een netwerk.
En dat netwerk moet een krachtig netwerk van licht worden, die iedere kwade macht die over
ons heerst doet oplossen.
Wees dat netwerk.
Wat kun jij (eraan) doen?
Genoeg!
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Neem je verantwoordelijkheid, doe je innerlijk werk en sta op vanuit liefde en kracht voor een
nieuwe wereld, mooier dan we ooit hadden kunnen dromen.
Jij en ik.
Wij samen.
In liefde en verbinding.
Bee4Light
✨
Liefs, Eveline van Dongen

Een open brief aan Mark Rutte
Een aantal maanden geleden was Mick Boskamp van plan om een positieve open brief aan
Mark Rutte te schrijven. Het is even anders gelopen. Hier is een brief aan onze Minister-President, maar of hij er blij mee is valt te betwijfelen. Lees verder in de link:
https://mannenzaken.news/actueel/open-brief-aan-mark-rutte/?fbclid=IwAR0-5NtfzfrYqD8Ev5AQsREEIMuedfKn_r2Ah--i0Nx6zzKBexIqYp6i4w

Voor mensen in Liefde en Vertrouwen in de Liefde
Hugo de Jonge en de rest van dit kabinet Samen met RIVM en OMT
Nu breekt mijn klomp. Ik hoorde vanochtend over de marktwerking in de zorg.
Dat de zorg anders moet. Omdat in de verpleeghuizen mensen gestorven zijn.
Terwijl u het zelf bent die deze maatregelen genomen heeft om generaties te vernietigen. Stomme
zinloze criminele opsluiting van mensen in verpleeghuizen.
Terwijl iedereen weet dat de slechte lucht daar mensen ziek maakt.
De bewijzen zijn er volop.
Dat jullie jezelf nog durft aan te kijken in de spiegel terwijl we in oorlog zijn met LIEFDE EN VERTROUWEN
JULLIE hebben liefde en vertrouwen vermoord. ! De burgers in de steek gelaten en achtergelaten in
angst.
Met deze lockdown die al te lang duurt – en jullie mantra’s om mensen in de angst te houden hebben
jullie bewezen niet capabel te zijn om ook maar een goede wet te maken al die noodwetten zijn overbodig. Ook alle spoedwetten.
Jullie mogen allemaal aftreden, en voor mijn part met de eerstvolgende satelliet de ruimte ingeschoten. Elon Musk voorop. Vol speed met de snelheid van 5 G.
Jullie hebben alle burgers – vele artsen en wetenschappers in de kou laten staan.
En dat is heel netjes uitgedrukt. Jullie staan in je hemd. Jullie staan in de kou. Er is toch niemand meer
die jullie nog een hand boven het hoofd houd. Alleen de WHO en de Foundation van Bill Gates. En alle
andere kornuiten waar jullie afspraken mee hebben gemaakt waar de burger nooit in is gekend.
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Jullie staan aan het begin van een agenda die nu wordt uitgerold – waar Nederlandse burgers NOOIT
voor hebben gekozen. MIJN BELASTINGGELD WORDT GEBRUIKT VOOR ZAKEN DIE HET DAGLICHT EN
ZELFS DE LUCHT NIET KUNNEN VERDRAGEN.
Het geld wordt verkwanseld. Aan de industrie via jullie schimmige deals.
U bent geen onwetende politicus, of politici. U KUNT NOG TERUG door te zeggen dat u zich heeft
vergist. En dan kom je er niet met een artikel in de AD vanaf. Dat er FOUTEN zijn gemaakt. Nee dat is
wel erg simpel gedacht.
Verraders worden gestraft!
Mogen branden in de hel !
We leven in een wereld waar geld – macht en controle de overhand hebben.
Artificiële Intelligentie 1 letter A 9 is de letter I
Samen 19 – of AI
Overheid en RIVM en OMT u bent verantwoordelijk. Door uw regeringsbeleid – zijn er zoveel mensen
gestorven in verpleeghuizen. Achterbaks wat er nu gezegd wordt.
U spreekt met dubbele tong – een gespleten tong zelfs. Waarom zal ik nog langer zoveel belasting
betalen, nu ik weet waar dat geld naar toe gaat? In welke zakken het verdwijnt. Geen geld meer naar
WHO of Foundations zoals o.a. van Bill Gates en Pharma bedrijven
MB

Lieve fans en anderen.
Dit is best wel een heel lang verhaal. Maar er moet mij iets
van het hart. Waar ik verdrietig van word.
Onze minister van WVS heeft nog niet zo lang geleden
voor de zoveelste keer verklaard dat de 1,5 meter-samenleving en dus het verbod op evenementen en op onze concerten pas wordt opgeheven als er een vaccin is tegen het
coronavirus. Voor soortgelijke RNA-virussen, zoals ook
Ebola en HIV is er echter nog nooit een vaccin gevonden,
men zoekt er al zo goed als 40 jaar naar. Dat vertelt hij er
niet bij. Of zou hij het niet weten?
Volgens mijn buurman, die boer is, duurt het in de veehouderij 5 jaar voor een vaccin, getest op dieren, veilig
wordt verklaard. Zal het dan bij mensen sneller kunnen?
Al bij het begin van de epidemie kondigde Rutte het
‘nieuwe normaal’ aan, wat ik gezien het tijdstip nogal
vreemd vond. Nu vraagt hij de jeugd te helpen deze 1,5 meter-samenleving vorm te geven,
omdat dat hun toekomst is, zegt hij er bij. Hij doet dat juist nu het lijkt alsof de epidemie zo
goed als voorbij is. Wat bezielt hem?
Ik zou het graag willen weten.
Gaan onze kinderen en kleinkinderen inderdaad zo’n permanente 1,5 meter-toekomst tegemoet?
En dat alles vanwege een griepepidemie die niet dodelijker is dan andere griepepidemieën
van de afgelopen jaren?
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Immers, volgens het RIVM zijn er in de periode 2014 t/m 2018 in Nederland door 4 jaarlijkse
griepepidemieën in totaal 33.019 mensen zijn gestorven. Dat is gemiddeld 8.254 griepslachtoffers per jaar. Daar zijn we nu nog lang niet aan toe.
Dat zou natuurlijk kunnen komen door de lockdown.
Om dat te onderzoeken combineerde ik twee tabellen uit De Volkskrant (jullie weten misschien dat ik van cijfers hou en vroeger biologie en organische scheikunde heb gestudeerd) en
zo kwam ik achter dat de landen die niet gekozen hebben voor een strenge lockdown, zoals
Zweden, er helemaal niet zo slecht vanaf komen als wordt beweerd, integendeel. Een handjevol landen die zo goed als geen lockdown maatregelen namen, die scholen openlieten, waar
geen 1,5 meter-samenleving is en evenementen gewoon doorgaan, steken daar nog veel gunstiger bij af: Wit-Rusland: 269 coronadoden, Nicaragua 46, Taiwan 7, Burundi 1.
En dan Nederland: lockdown en aantal coronadoden 6.013. (Cijfers De Volkskrant, bijgewerkt
t/m 8 juni.)
Ik was geschokt toen ik zag hoe weinig coronadoden er zijn in de landen zonder lockdown. Het
lijkt erop dat de lockdown helemaal niet heeft geholpen, integendeel.
De conclusie kan niet anders zijn dan dat corona, hoe akelig de ziekte ook is, met en zonder
lockdown niet meer dodelijke slachtoffers eist dan andere recente griepepidemieën. Waarom
houdt onze regering dan toch zo star vast aan die verschrikkelijke 1,5 meter-samenleving?
Ik kan het niet geloven. Geen feesten meer, geen carnaval, geen festivals, geen popconcerten,
geen voetbalwedstrijden. En moet onze politie dat echt allemaal op naleving gaan controleren, zoals die arme agenten die mensen in hun woning moesten arresteren omdat ze door het
raam van het verpleeghuis te dicht bij hun oude moeder waren gekomen. Ik zag het schokkende filmpje. Daar word ik dus verdrietig van.
En ja, geloof het of niet, als je een feestje geeft, heb je kans dat de politie met loeiende sirenes
op de stoep staat, zoals in Borne (Twente) gebeurde. Het ging om een borrel drinken na het
werk. Alle tien betrokkenen worden vervolgd. Ja, vervolgd.
Dat is wat het beleid van onze regering met ons en ons land doet. Willen wij in zo’n land leven?
Wij wilden 75 jaar bevrijding vieren, waar velen hun leven voor hebben gegeven, en toen waren we ineens minder vrij dan we in al die 75 jaar ooit geweest zijn. Als je te dicht op je vrienden loopt of met z’n drieën in een auto zit en niet samen tot een huishouden behoort, word
je beboet en krijg je een strafblad, want het is geen simpele overtreding, maar een misdrijf,
een strafbaar feit. Als je met je collega’s een borrel drinkt word je vervolgd.
We moeten ineens weer bang zijn om aangegeven te worden door buren of voorbijgangers
die dat kunnen doen via een door de regering ingestelde kliklijn. Hoe lang was het ook weer
geleden dat dat voor het laatst gebeurde? Juist: 75 jaar.
Ouderen worden opgesloten, mogen niet meer bezocht en geknuffeld worden, velen sterven
van en in eenzaamheid.
Mensen blijven ook zelf uit angst op hun kamertje zitten, durven niet meer naar buiten. Ik ken
er heel wat. Dat is wat de angst met ze heeft gedaan.
Vele kleine bedrijven gaan failliet. De horeca, theaters, concertzalen, moeten zich in allerlei
bochten wringen om te voldoen aan de 1,5 meter. Mensen worden ontslagen, raken hun baan
kwijt. De coronacrisis leidt tot werkeloosheid, huiselijk geweld, schulden, depressies, suïcide.
Het gebeurt allemaal. Kijk maar om je heen.
Waarom, waarom offert de minister-president de vrijheid, het geluk en de levens van zoveel
van zijn eigen onderdanen op om een idee-fixe in stand te houden, namelijk dat deze epidemie
vele malen dodelijker is dan een gewone griepepidemie, terwijl alle bovengenoemde cijfers
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ons simpelweg vertellen dat dat niet zo is? Kijk naar de landen die geen of minder maatregelen
namen. Als daar nu veel meer slachtoffers waren gevallen… Het tegendeel is waar.
Durven wij ons af te vragen of het middel misschien erger is dan de kwaal? Volgens Michaéla
Schippers, Professor aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam, is er is geen wetenschappelijk
bewijs dat de lockdown helpt, integendeel, zijn er wetenschappelijke bewijzen dat het middel
inderdaad vele malen erger is dan de kwaal.
Maar nee, onze regering weet van geen wijken.
Ik word er intens verdrietig van.
En wat ik het ergste vind: de media laten geen enkel kritisch geluid horen. Zelfs NRC en De
Volkskrant, toch in het verleden onze ‘kwaliteitskranten’ geven foutieve, misleidende en tendentieuze informatie en dat zeg ik niet zomaar. Kritische wetenschappers worden uit de kranten en van de TV geweerd, krijgen geen platform. Waarom niet?
Nee, elke dag worden op TV, in de kranten en elk uur op de radio, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronadoden gemeld. Als ze dat ook zouden doen met kanker en hart- en
vaatziekten …
Ik denk dat het zo creëren van angst een enorme invloed heeft gehad op de druk in de zorg.
In andere jaren kreeg ik griep en bleef ik met 39.5 gewoon in bed liggen tot het over was. Nu
was er bij het begin van de griepuitbraak al zo’n angst gecreëerd, dat iedereen met 39,5 naar
de dokter rende en werd doorgestuurd naar het ziekenhuis, omdat het wel eens corona kon
zijn. Er was dus een run op de ziekenhuizen met opnames en testen etc. etc. en alle gevolgen
van dien.
Mijn eigen huisarts genas 10 zieke mensen, die wegens overbezetting niet meer in het ziekenhuis konden worden opgenomen, met onder andere een middel dat al meer dan 40 jaar dagelijks wordt voorgeschreven aan mensen met reuma en ook als jij en ik naar de tropen gaan
tegen de malaria. Alle 10 waren na 4 dagen genezen. Kosten 15 euro. Hij maakte het wereldkundig en werd de volgende dag door de Inspectie gesommeerd zijn behandelingen per direct
te staken. Een patiënt die hij nog had willen behandelen, overleed. Het middel is inmiddels
voor deze toepassing verboden. Miljoenen doses, nog nooit iemand aan gestorven. Nu het
coronazieken geneest is het ineens gevaarlijk. De minister noemde de handelswijze van mijn
huisarts: kwakzalverij. Dus iemand die alleen maar een opleiding heeft gevolgd tot leerkracht
in het basisonderwijs en schoolleider primair onderwijs, jawel, onze eigen minister van Volksgezondheid, beschuldigt iemand, die negen jaar heeft gestudeerd voor huisarts en jaren in
Afrika met gevaar voor eigen leven zieke mensen heeft behandeld, van kwakzalverij? Ik word
niet snel kwaad, dat is niet goed voor mijn bloeddruk, maar hier werd ik dus heel erg kwaad
over. Waar haalt deze man de euvele moed vandaan? Wat bezielt hem? Wat bezielt deze regering? Wat bezielt onze kwaliteitsmedia?
Ik zou het dolgraag willen weten.
Kennelijk is het de bedoeling dat we wachten op en smachten naar het verlossende vaccin,
ook al is het niet veilig getest. Waarom? Heeft de regering misschien al een deal gesloten om
vaccins af te nemen, zoals in 2009, toen de toenmalige minister van Volksgezondheid op advies van de Gezondheidsraad 34 miljoen vaccins a 7,20 per stuk kocht tegen de Mexicaanse
griep, dat is 244 miljoen euro, opgebracht door de belastingbetalers? In die Gezondheidsraad
zat ook viroloog Ab Osterhaus, die later in opspraak kwam wegens zijn belang in het door hem
zelf opgerichte bedrijf Viroclinics, dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep mede ontwikkelde. Jawel, dezelfde man die nu in alle gerespecteerde TV programma’s een o zo welkome
gast is en opnieuw zijn zegje mag doen.
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Het merendeel van die in 2009 aangeschafte vaccins werd trouwens vernietigd (over kapitaalvernietiging gesproken) toen bleek dat er voor niets paniek gezaaid was en mensen bovendien
ernstig ziek waren geworden na de vaccinatie. Het Ministerie trok nog eens 5 miljoen euro uit
als schadevergoeding voor de slachtoffers.
Als dat ons straks ook nog te wachten staat…
Viroclinics bestaat overigens nog steeds en is wereldwijd markleider in services aan farmaceutische bedrijven en ontwikkelaars van vaccins. En, alweer jawel, is momenteel bezig mede een
vaccin te ontwikkelen tegen Covid-19.
Is de geschiedenis zich misschien aan het herhalen?
Hoe dan ook, tot dat volgens onze minister verlossende moment van (gedwongen?) vaccinatie
worden wij in angst gehouden en zijn wij een aantal belangrijke burgerrechten kwijt. Gelukkig
heeft de Nederlandse Orde van Advocaten vorige week gesteld dat de coronamaatregelen
niet in een democratische samenleving thuishoren. Maar tot nu toe berichten onze kwaliteitskranten, NRC, De Volkskrant, daar niets over. Waarom niet? Ik zou het graag willen weten.
Waarom ik nu dit schrijf. De regering wil via een spoedwet een blijvende 1,5 meter-samenleving realiseren. De 1,5 meter-regeling krijgt dan een officiële wettelijke status en zou al 1 juli
in werking moeten treden en een jaar geldig zijn, maar dat kan dan weer steeds verlengd worden. Behalve de Orde van Advocaten heeft ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
ernstige kritiek op de gang van zaken.
Als jullie ook niet willen dat onze kinderen en kleinkinderen zo’n toekomst tegemoet gaan,
kijk dan even naar de twee onderstaande links. Het zijn petities. Als je wilt kun je ze ondertekenen. Ik heb het al gedaan.
Ik kan helaas niet ingaan op al jullie reacties. Dank je wel dat jullie dit gelezen hebben. Dat
doet me goed. Ik wilde mijn hart luchten en jullie daar deelgenoot van maken. Ik ben niet bang
voor de consequenties. We hebben 75 jaar in een vrij land geleefd, mijn eigen ouders hebben
daar met gevaar voor eigen leven voor gevochten en ik zou die traditie graag in ere willen
houden.
Nog even dit: blijf lief voor je medemensen, ook al hebben ze een andere mening. Laten we
met z’n allen deze mooie lieve aarde en haar bewoners geven wat ze verdienen: respect en
compassie.
Nu ga ik een liedje zingen.
de naakte waarheid strompelt voort
van huis en haard verjaagd
zo rammelt zij aan elke poort
maar geen mens die haar verdraagt
nee geen mens die haar verdraagt
mocht jij haar ooit ontmoeten
vertel haar dan hoe ik haar mis
dansend op haar blote voeten
zoals zij mij het liefste is
zoals zij mij het liefste is
Ernst Jansz
DE PETITIES:
https://www.petities.com/stop_de_15meter_wet_dit_is_geen_ti…
https://spoedwetnee.petities.nl/…
RIVM monitoring sterftecijfers:
https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland
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striktheid lockdowns en dodencijfers:
https://www.volkskrant.nl/…/corona-wereldwijd-cijfers-over…/
Coronaborrel Borne:
https://www.rtvoost.nl/…/OM-gaat-betrokkenen-coronaborrel-B…
Michaéla Schippers, Professor Behaviour and Performance Management Erasmus Universiteit, Rotterdam:
https://www.youtube.com/watch?v=e3rCPv-IXHE
Het middel is Hydroxychloroquine, HCQ. Het werkt alleen in combinatie met zink. HCQ is de
ionofoor, die het zink door het celmembraan in de cel brengt, waar het (Zink) de replicatie van
het RNA-virus verhindert. Zie het onderzoek door 6 Nederlandse wetenschappers, gepubliceerd in The National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21079686/
Kortom, zoals mijn huisarts zegt: zonder zink werkt het (HCQ) niet.
https://www.parool.nl/…/niet-gebruikte-griepvaccins-kostte…/
5 miljoen schadevergoeding:
https://nos.nl/…/2251232-ministerie-trekt-miljoenen-uit-voo…
Ab Osterhaus:
https://www.trouw.nl/…/onafhankelijk-onderzoek-naar-aanpak…/
ViroClinics en het vaccine tegen Covid-19
https://www.viroclinics.eu/…/international-partnership-pro…/
NOvA:
https://www.advocatenblad.nl/…/nova-coronawet-past-niet-i…/…
https://www.gemeente.nu/…/kritiek-op-nieuwe-spoedwet-geen-…/
Foto: Luna Jansz

Kunnen we ons wapenen tegen corona
Kunnen we ons zonder vaccin beschermen tegen corona- en andere schadelijke virussen?
Het antwoord is bevestigend, en ik ga dat proberen te onderbouwen in onderstaand artikel.
Algemeen
Ik ga eerst in het kort aangeven wat je direct kunt doen om je natuurlijke weerstand te verhogen zodat je lichaam zelf in staat is om deze en andere virussen onschadelijk te maken. Vaccins
zullen ons niet of onvoldoende gaan helpen, omdat virussen zeer snel kunnen muteren zolang
er ziekelijke organismen aanwezig zijn waarop ze zich kunnen vermeerderen en aanpassen.
De kern is niet het virus. De kern wordt gevormd door de grote aantallen zieke organismen
met een lage weerstand - wij mensen dus.
De lijst met stoffen waarmee we de natuurlijke weerstand tegen ziekten en aandoeningen
kunnen verhogen heb ik onderverdeeld in twee pakketten. Enerzijds het minimumpakket en
anderzijds - uiteraard - het uitgebreide pakket. Het minimumpakket is voor de meesten van
ons betaalbaar en ook goed te doen. En afdoende. Het uitgebreide pakket vergt meer geld en
inspanningen, en is bedoeld voor de zwakkeren onder ons.
En tot slot geldt een belangrijke randvoorwaarde: zorg dat je je stressniveau verlaagt. Maar
dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Als je (flex)baan op de tocht staat, of je bedrijf onderuit
dreigt te gaan, dan is een hoog stressniveau gegarandeerd. En dat geldt ook als je het extreem
druk hebt door de coronamaatregelen. Als je thuis moet werken en er springen kinderen om
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je heen, of je ouders liggen te vereenzamen in het verzorgingstehuis, dan word je vanzelf erg
gespannen. Toch wil ik verwijzen naar de adviezen van Birgit Spoorenberg. Birgit is voormalig
huisarts en heeft zich sinds een paar jaar toegelegd op het onderzoeken en verspreiden van
preventieve gezondheidsmaatregelen. Zij heeft zeer toegankelijke video’s ontwikkeld die je
op het internet kunt vinden. Met vooral veel praktische tips om je stress te verminderen: cursussalutogenese.nl.
Nu eerst de lijsten om je natuurlijke weerstand te verhogen:
De korte lijst omvat de volgende stoffen:
• Magnesiumchloride. Dit is de topper, omdat het de weerbaarheid onmiddellijk verhoogt;
• Zink1 (als supplement);
• Seleniummethionine (als supplement);
• Vitamine A in de vorm van betacaroteen (als supplement);
• Vitamine C in de vorm van bleekselderij;
• Omega-drie vetzuren (lijnzaadolie);
• De uitgebreide lijst bevat naast de vijf bovenstaande producten de volgende extra verbindingen:
• Kleimineralen zoals Impactpoeder (bindt schadelijke stoffen);
• Jodium;
• Chroom;
• Koper (zaden van de venkel)
• Vitamine E;
• De B vitamines;
• Vitamine D (alleen als je niet buiten in de zon komt);
• Vitamine K2;
Het beste is natuurlijk als al deze stoffen in het normale voedsel zitten, maar dat is helaas niet
het geval. De meeste voedingsmiddelen bevatten er vandaag de dag volstrekt onvoldoende
van. Daardoor is de weerstand van vrijwel niemand op orde. Daar ligt de oorzaak van alle
ellende. Vandaar mijn advies om een deel van de opgelopen tekorten aan vitamines en (sporen)elementen dus nu in coronatijd maar in de vorm van supplementen in te nemen.
En om het leven nog wat ingewikkelder te maken noem ik hier levensmiddelen die je in elk
geval moet mijden, of op zijn minst minimaal moet gebruiken:
Alcohol;
Frisdranken waaraan veel suiker en fosfaten zijn toegevoegd, zoals in cola. Met name de fosfaten vormen een groot risico;
Alle ‘witte ‘producten waar de meeste elementen uit zijn weggeraffineerd (wit brood; witte
pasta; wit zout; witte rijst; witte suiker etc). 70 tot 80 procent van de elementen zijn hieruit
‘weggezuiverd’. Op deze voedselbehandeling moet de overheid zware boetes zetten.
Zwaar bewerkt voedsel dat door de industrie is opgeleukt met suiker, zout en goedkope, stevig
bewerkte vetten. Om van de residuen aan oplosmiddelen die zijn achtergebleven nog maar te
1

Door het hoge kaliumgebruik in de vollegrondsgroententeelt en de glastuinbouw nemen de groenten te weinig zink op. En bij de granen, een belangrijke zinkleverancier, wordt de opname in ons lichaam vaak verhinderd
omdat het fytinezuur dat het zink bindt, niet wordt afgebroken als gevolg van verkeerde bakpraktijken. Allinsonbrood is daarentegen wel aan te bevelen.
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zwijgen. Zwaar bewerkt voedsel is ook bijna altijd dood voedsel, en we hebben juist een flink
percentage levend voedsel nodig.
Voor dierlijke producten geldt dat je er vanwege de huidige lage kwaliteit beter niet te veel
van kunt consumeren. Met de stelregel: beter een goede kwaliteit en niet te veel, dan veel
van een slechte kwaliteit. U kunt in plaats van industrieel bewerkte melk beter
Biologisch Dynamische melk nemen die niet is gehomogeniseerd. Bijvoorbeeld volle melk van
Zuiver Zuivel. En beter roomboter van grasgevoerde koeien dan industriële margarines, of
winterboter. Ook vlees van met gras gevoerde koeien is beter dan vlees van met granen gevoerde koeien. Het is o.a. veel minder vet.
Groenten en fruit zijn ook niet per sé goed, zoals onze Voedingswijzer ons wil doen geloven.
De reden is dat ze arm zijn aan macro-elementen, vitamines, anti-oxidanten en sporenelementen en rijk aan kalium. En aan stikstof die niet is omgezet in eiwitten. Bij dat laatste moet
je denken aan nitraat en ammonium, stikstofmonoxide, nitrosaminen, en mogelijk andere
stikstofverbindingen die we nog niet eens in kaart hebben gebracht. Voordeel is wel dat het
om levend voedsel gaat.
Een voorbeeld van risico’s betreft kalium. De Nederlandse tomaten bevatten vier keer meer
kalium per kilogram droge stof dan de Amerikaanse maximumnorm van 20 gram kalium/kg ds
voor het gras dat koeien eten. Als er veel kalium als meststof wordt gegeven belemmert dit
de opname door de planten van natrium, calcium, magnesium, borium, ijzer, zink, selenium
en silicium.
Magnesiumchloride
Magnesiumchloride werkt als een universeel vaccin. Dat wil zeggen, dat je, als je regelmatig
voldoende magnesiumchloride slikt, je geen andere vaccins meer nodig hebt. De grote voordelen zijn dan bovendien dat je geen risico’s loopt op bijwerkingen, dat magnesiumchloride
geen antibioticaresistentie in de hand werkt, en dat de kans op chronische aandoeningen,
zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker ook fors vermindert.
Het is natuurlijk geen vaccin in de zin van een verzwakt virus of een verzwakte bacterie die je
lichaam prikkelt om antistoffen te maken. Maar magnesiumchloride versterkt ons immuunsysteem doordat de celbiologie hersteld wordt. Die kennis danken we aan het werk van prof.
Delbet (1861 – 1957) en aan dr Neveu (1885 – 1961).
De ervaringen van dr Neveu met magnesiumchloride.
Monsieur Neveu was een franse plattelandsarts die woonde in het departement Charente
mari-tieme, vlakbij Bordeaux. Na de tweede wereldoorlog vestigt hij zich in het plaatsje BreuilMagné.
In 1932 boekte hij zijn eerste resultaten bij een kind met difterie, dat hij behandelde met magnesiumchloride. Hij was hiertoe geïnspireerd door het werk van prof. Delbet, die in de eerste
wereldoorlog bij toeval ontdekte dat magnesiumchloride ons immuunsysteem enorm versterkt. Delbet constateerde dat het aantal witte bloedlichaampjes met een factor drie toenam
na inname van magnesiumchloride.
Bij mensen behandelde dr Neveu de volgende aandoeningen:
kinderverlamming;
luchtweginfecties, longontsteking, astma, chronische bronchitis, emfyseem;
kraamvrouwenkoorts;
fijt (een zich uitbreidende nagelriemontsteking);
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besmettelijke beten (piques septiques);
abcessen; negenogen; steenpuisten;
wondroos; botinfecties (osteomyelitis); roodvonk; mazelen; de bof;
difterie;
tetanus;
griep;
voedselvergiftigingen;
huidaandoeningen, eczeem;
kinkhoest;
hooikoorts;
Parkinson-verschijnselen ( tremblement senile);
verhoogde bloeddruk;
kalkaanzettingen in de gewrichtsweefsels, en in de slagaders;
prostaatproblemen;
Bij geen enkele patiënt die is behandeld met MgCl2 is ooit nierontsteking opgetreden. Bovendien lost magnesiumchloride de kalkstenen op.
Receptuur van Neveu:
20 gram droge MgCl2 in een liter water. Het smaakt wat bitter. De hoeveelheden te drinken
water verschillen naar dier en naar het gewicht van het dier. Idem voor de mensen.
Regel 1. Bij ernstige aandoeningen moet je zo snel als mogelijk beginnen met het drinken van
dit water met magnesiumchloride;
Regel 2. is dat je er enige tijd mee doorgaat totdat de ziekte geheel geweken is;
Regel 3. is dat je veiligheidshalve regelmatig twee MgCl2 -pillen per dag slikt, of een volume
ter grootte van een wijnglas per dag drinkt om het te lage magnesiumniveau te compenseren.
Dan hoef je naar alle waarschijnlijkheid regel 1 nooit toe te passen.
Dan de hoeveelheden en herhalingen: dus altijd 20 gram droog MgCl2 per liter. Of 30 gram nat
MgCl2 per liter water.
Voor kinderen en volwassenen boven de vijf jaar die ziek zijn of worden:
125 cm3 elke zes uur, gedurende 48 uur. Dus 8 x = precies 1 ltr (dus een halve liter per dag)
Daarna om de acht uur, en dan om de twaalf uur, afhankelijk van de beoordeling hoe de ziekte
zich ontwikkelt.
Voor kinderen onder de vijf jaar:
Bij vier jarigen
: 100 cm3
Bij drie jarigen
: 80 cm3
Bij twee jarigen
: 60 cm3

; elke zes uur etc.
; idem.
; idem.

Als de ingewanden gaan protesteren (met bijv. diarree) moeten de doses verminderd worden,
maar het tijdsschema moet wel aangehouden worden.
Voor de mensen die gezond zijn adviseert Neveu elk dag bij het ontbijt een glas van 125 cm3
met het met water verdunde magnesiumchloride, een goed wijnglas dus. Dat is alles. Dat is
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dus 20 gram MgCl2/8 = 2,5 gram MgCl2 (droog) = 625 mg Mg/volwassene per dag. Dit dus
bovenop de magnesium in de voeding.
Conclusie
Door dagelijks extra magnesiumchloride in te nemen versterken we ons immuunsysteem zodanig dat we niet meer bang hoeven te zijn dat we geheel onbeschermd zijn tegen het coronavirus. En aanvullend zijn selenium, zink, vitamine C en vitamine A zeer aan te bevelen. De
vijf stoffen samen, zo kunnen we nu al concluderen, bieden een hoge mate van bescherming.
Ir. A.O Nigten
Onderzoeker bemesting, voeding en gezondheid.
Voor het uitgebreide artikel en de literatuurverwijzingen kunt u contact opnemen met
AONigten@hotmail.com;
Magnesiumchloride kunt u bestellen bij o.a. www.dekoolstofkring.nl. Het product heet
seacrop en het bevat naast magnesiumchloride heel veel sporenelementen. Het product heeft
zijn werking bewezen in de veehouderij. Als u op ’seacrop’ klikt vindt u veel achtergrondinformatie over dit product. Er zijn ook Himalayazouten in de handel die zeer rijk zijn aan magnesiumchloride: Shop natural himalaya magnesium: https://www.himalayamagnesium.nl;
Anton Nigten

De virus-mythe
De mensheid leeft al miljarden jaren op de planeet Aarde; vanuit esoterisch standpunt bekeken, want de wetenschap kan natuurlijk zo ver niet terug kijken.
De mens heeft vele gedaantewisselingen gekend en de leefomstandigheden zijn ook steeds
weer veranderd, maar wat er nooit is veranderd, is de ingeschapen neiging om zichzelf te
handhaven. Dat heeft de mens gemeen met alle natuurrijken.
Bij dieren is dat het meest duidelijk zichtbaar: eten of gegeten worden .... de strijd om het
bestaan.
Bij planten is het ook goed waar te nemen. In een wilde tuin strijden planten om de beste
plaats en verdringen andere planten.
Bij mensen is de zelfhandhaving wat gemaskeerd door cultuur. Ooit sloegen we een ander
‘gewoon’ de schedel in met een knots, maar nu belagen we anderen wat subtieler. Nou, ja,
subtieler ...... met geavanceerd oorlogstuig is dat natuurlijk niet zo te noemen.
Deze strijd om het eigen bestaan duurt dus al miljarden jaren.
Geen wonder, dat onze atmosfeer bij tijd en wijle oververzadigd raakt van de gevolgen van
ronduit onheilig en agressief leven.
De mens heeft namelijk scheppende vermogens; hij kan iets zaaien in het wereldveld.
Als dat zelfhandhaving is -dat is de meest dominante drijfveer van de mens- dan wordt het
wereldveld gevuld met machtsconcentraties van strijd, nood en angst. We hebben die voor
het oog onzichtbare energetische concentraties zelf geschapen en die zijn ons levensveld gaan
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overheersen. De atmosferische angst is soms duidelijk voelbaar en ..... lijkt tamelijk besmettelijk.
Angst is steeds de begeleidende emotie bij alle zelfhandhaving. Of we ons daarvan bewust zijn
of niet.
En juist die bestaansangst maakt ons ziek en zwak!
Angst, zorg en vrees zijn onze allergrootste vijanden .......
Zouden er ook ziekten bestaan die helemaal geen oorzaak hebben? Een zomaar uit de lucht
gevallen ziekte, een willekeurige pech? Iets dat ons geheel toevallig overkomt?
Natuurlijk niet! Er is altijd een oorzaak. Alleen is die ons niet altijd bewust. We kunnen dan
niets aanwijzen, óf we vinden toch iets en wijzen dat dan aan als oorzaak, b.v. een bacterie.
Maar dat die bacterie ons ziek gemaakt heeft staat als oorzaak helemaal niet vast. Dat nemen
we dan maar aan, omdat bepaalde bacteriën altijd bij bepaalde ziekten aanwezig zijn. Maar
bij een brand zijn meestal brandweermannen aanwezig en dan haalt niemand het in zijn hoofd
om de brandweermannen als oorzaak voor de brand te zien.
Ziekten beginnen vaak niet op het stoffelijke gebied, met uitzondering van vergiftigingen, geweld (ook stralingsgeweld, denk aan 5G) en verkeerde of tekort aan voedingsstoffen.
Nee, ziekten hebben vaak (mede) een niet stoffelijke oorzaak!
Wij zijn namelijk niet alleen een stoffelijk lichaam, maar leven uit bezieling, uit lichtkrachten,
levenskrachten. De kwaliteit van die lichtkrachten is afhankelijk van de kwaliteit van ons denken, voelen en willen.
Je zou kunnen zeggen dat datgene waar we op afgestemd zijn, onze bezieling is. Die bezieling
deelt zich allereerst mee aan ons siderische lichaam. Andere woorden voor dit ijle lichaam dat
ons als een grote eivorm omgeeft zijn: astraal-lichaam en begeerte-lichaam. Zowel ons denkvermogen als onze gevoelswereld reageren hierop.
Van daaruit bereikt de bezieling het levenslichaam dat een directe verbinding heeft met ons
stoffelijke lichaam.
We kunnen ons voorstellen, dat wanneer we afgestemd zijn op conflicten er allerlei negatieve
gemoedstoestanden in ons optreden. En de praktijk wijst uit dat we daar vroeg of laat ziek van
worden.
Als er stoffelijk geen oorzaak voor de ziekte aangewezen kan worden, als er ook geen bacteriën de schuld kunnen krijgen, dan heet de veroorzaker een virus, een geheimzinnig, gevaarlijk
en besmettelijk ‘iets’ dat wetenschappelijk niet kan worden aangetoond.
Ja, met het geheimzinnige Covid-19 heeft men nu wél iets aangetoond! Deugdelijk bewijs is
daarvan nog niet gegeven, maar het lijkt erop dat men met een elektronenmicroscoop iets
zichtbaars heeft gevonden wat nu als virus wordt bestempeld.
Waar of niet waar? Het is zo goed als zeker dat ze iets hebben gevonden.....namelijk een soort
brandweermannetjes..... Wat men nu aantoonbare virussen noemt, zijn in wezen exosomen,
afvalstoffen met RNA van onze cellen. Zie gewoon Wikipedia en zie ook de beschrijvingen van
Dr. Stephan Lanka en Dr. Andrew Kaufman elders in dit tijdschrift.
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Die afvalstoffen worden uitgestoten door een vergiftiging van onze lichaamscellen.
Waarmee vergiftigen we ons? Met heel veel onnatuurlijk voedsel, met een zeer onnatuurlijke
leefomgeving, maar vooral met een mateloze angst en andere negatieve emoties.....
Lees vooral de ontdekkingen hieromtrent van wijlen Dr. Geerd Ryke Hamer!
We gaan terug naar de angst, die atmosferisch geworden is. Daar hebben we allemaal deel
aan, we hebben er ook allemaal ons hele leven lang aan bijgedragen en hebben de berichten
die de angst in ons opklopten ook zelf toegelaten.
Hier hebben wij het ware virus te pakken. Het o zo besmettelijke virus. Het heeft geen vorm.
Het is overdraagbaar op vele manieren. Zelfs al alleen via onze ogen. Anderhalve meter afstand maakt het virus alleen maar sterker, net als mondkapjes en desinfectiemiddelen. Het
werkt allemaal tégen ons, want we gaan mensen als gevaarlijk beschouwen en dat duwt ons
des te sterker in onze vereenzamende zelfhandhaving en angst.
Hoe komen we van het angstvirus af?
Door te beseffen dat we veel meer zijn dan een lichamelijk wezen, dat er in de mens een ziel
huist die gevoelig is voor Licht en Levenskracht met een hoofdletter.
En laat het nu zo zijn dat wij als mensheid een bijzonder tijdperk zijn binnengegaan. Het tijdperk van de Waterman die zijn kruik met Levend Water uitgiet over de gehele wereld. Er
straalt meer Licht in onze duisternis dan ooit!
We worden voor een keuze gesteld. Waar richten we ons op? Waar laten we ons door bezielen? Door het collectief geschapen angstveld of door het instralende Licht met een hoofdletter? Door het angstvirus of door de mogelijkheden voor innerlijke bevrijding? De bevrijding
van onze eeuwige zelfhandhavingsdrang?
Er is sinds het begin van dit jaar een bijzondere constellatie van planeten aan de hemel. Een
conjunctie van Jupiter en Pluto. Zie het als kans! Als een kans tot verruiming van bewustzijn,
tot het ontvangen van meer van het ware Licht! Een kans tot het bouwen van een rijkere
innerlijke wereld en een loslaten van alle zelfhandhavingsdrang en gehechtheid aan ons kleine
‘ikje’. Pluto zorgt ervoor dat er ook geen ontkomen aan zal zijn!
Tijdens de winterzonnewende van dit jaar voegt zich Saturnus bij die samenstand van planeten. Het zullen spannende tijden worden die de uiterste zelfverantwoordelijkheid van ons zullen vragen.
Saturnus is de planeet van o.a. structuur en vorm, maar ook van de angst. Oude structuren
zullen op allerlei gebieden omver gehaald worden. We zullen veel, zelfs ons eigen oude zelf
achter moeten laten. We zullen moeten kiezen tussen zelfhandhaving in angst of .... loslaten
en ons richten op ons innerlijke licht, als eeuwig deel van het alles omvattende Licht dat ons
de weg zal wijzen.
Mijn volwassen dochter herinnerde mij aan een gedeelte van een kinderversje dat ik ooit in
haar poëzie-album schreef:
Al heb je nog zo’n zorgen,
Al word je nog zo oud,
Ik hoop dat je voor altijd
Je lichtje brandend houdt!
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Houdt moed. Weest getrouw aan het allerdiepste ‘zelf’ dat slechts liefde en mededogen is.
Hanna.

Bestaan virussen eigenlijk wel?
Is Covid 19 een virus en is er een verband met 5G zoals ook David Icke in zijn interview zegt?
Dr. Cowan, een antroposofische arts. Let daarbij ook op het allerlaatste stukje als het erop lijkt
dat de video afgelopen is, want hij is nog niet echt afgelopen. Het is goed te weten dat ook Dr.
Rudolf Steiner (de grondlegger van de Antroposofie) destijds al heeft verteld, dat wat men een
virus noemt in wezen een uitscheidingsprodukt van onze lichaamscellen is.
https://www.youtube.com/watch?v=70xuorU4XuE
Als klapper op de vuurpijl, de video van een Afrikaanse pastor die zijn geloofsgemeenschap
toespreekt en die ooit als leidinggevende op een bepaalde afdeling van Vodaphone gewerkt
heeft. Deze video kan alleen in het Engels gevolgd worden. Hij is evenwel bijzonder de moeite
waard om te beluisteren, want het wordt duidelijk dat de ontwikkelingen niet tegen te houden
zijn en dat we maar beter kunnen weten wat ons te wachten staat. De video is bijzonder,
omdat hij qua inhoud erg bondig is en omdat duidelijk wordt dat de weg naar binnen voor ons
de enige uitkomst is. Het effect dat deze video op mij had was, dat ik erg stil werd. Een positieve stilte. Een herkenning van mijn innerlijke opdracht.
https://www.bitchute.com/video/ZZRted0synUg/
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Er zijn meerdere wetenschappelijke verslagen die ons vertellen dat het bestaan van virussen
en hun besmettelijke imago helemaal nooit is aangetoond. Werkelijk nooit, ook niet bij al die
ernstige 'virusziekten' waar we allemaal over gehoord hebben en in geloven. Men neemt het
alleen maar aan, want het is ons met de paplepel ingegoten en het is de verklaring voor alles
wat we niet verklaren konden, omdat we de ware oorzaak niet kenden.
Maar zoals gewoonlijk is alles anders dan het lijkt.
Rudolf Steiner, Dr. Ryke Geerd Hamer, Dr. Thomas Cowan, Dr. Dietrich Klinghardt, Dr. Stefan
Lanka, Dr. Andrew Kaufman en nog velen zijn heel duidelijk over het fenomeen 'virus'. Zij werden en worden niet betaald door de pharmaceutische industrie. David Icke heeft in dit opzicht
inderdaad goed onderzoek verricht en daarin de juiste deskundigen geraadpleegd.

Samenvatting van de gesproken tekst bij een video van Dr. Andrew
Kaufman : What I think Covid 19 really is
In de literatuur over virologie is te vinden dat exosomen en virussen één en hetzelfde zijn.
De genoemde studie is van Dr. James Hildreth, een zeer vooraanstaand onderzoeker en academisch arts op gebied van virologie en onderzoek naar HIV. Op dit moment is hij hoofd en
uitvoerend directeur van Meharry Medical College, maar hij werkte eerder als hoogleraar aan
Johns Hopkins. Samen met twee collega's daar schreef hij de studie. Hij concludeerde: "een
virus is volledig een exosoom in elke betekenis van het woord."
Wat zorgt ervoor dat we meer van deze exosomen produceren en verspreiden in de lichaamscirculatie?
Het blijkt dat bij bijna elk type aanslag op ons lichaam een proces optreedt, dat ons exosomen
doet uitscheiden. Of het nu psychologische stress is, of vergiftiging met arsenicum of wat dan
ook, het veroorzaakt afgifte van exosomen.
Kanker, ioniserende straling, bacteriële infectie, vaccins, verwondingen of enig type ziekte,
feitelijke elke immuunrespons zorgt voor vermeerdering van exosomen.
Dit kan voor valse positieven zorgen bij een Covid-19 test. Exosomen die uit het longvocht
worden opgezogen zien er namelijk onder een electronenmicroscoop exact zo uit als nu voorgesteld wordt als het gevaarlijke Covid-19 virus: een bolletje met profiel.
In een exosoom wordt geen DNA gevonden, alleen RNA. Dat is ook precies wat men zegt van
het Covid-19 virus......
Nagenoeg elk type ziekte brengt het proces van uitstoot van exosomen op gang.
Het is namelijk zo dat exosomen bestanddelen zijn van onze cellen. Ze heten dan nog endosomen. Het zijn medewerkers in de celhuishouding. Als er een vergiftiging optreedt in de cel,
slokken de exosomen (dan nog endosomen) de gifstof op en verlaten dan de cel om het gif op
een veilige manier te verwijderen. Zou dat niet gebeuren, dan zou de cel sterven.
Let wel, ook elk psychisch vergif (elke stress, zoals b.v. angst) zet zich om in stoffelijk vergif.
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Er zijn berichten van artsen die beweren dat zij Covid-19 patiënten hebben genezen met
hydroxychloroquine.
Er zijn een aantal studies te vinden waarin onderzocht is hoe dit middel mogelijk werkt. Zo zijn
er studies die aantonen dat dit middel kan leiden tot afgifte van lysozomale enzymen.
Het lysozoom is een soort blaasje gevuld met enzymen die eigenlijk alles verteren, vergelijkbaar met de manier waarop voedsel wordt verteerd in de maag. Alle rommel die niet meer
werkt, zoals afgetakelde proteïnen, verkeerd gekopieerd DNA, dat soort dingen, worden afgevoerd naar het lysozoom voor vernietiging en hergebruik. Het wordt afgebroken tot de grondstoffen, dan gaat het naar het "fabrieksgedeelte" van de cel waar de stoffen opnieuw kunnen
worden gebruikt voor nieuwe moleculen.
In het geval van gebruik van hydroxychloroquine worden de enzymen vrij gelaten uit hun omhulling en komen in het cytoplasma van de cel. Dit kan voor de cel zelf schadelijk zijn, maar
wanneer een cel is overspoeld met een giftige substantie dan kunnen deze losgelaten enzymen juist versneld helpen deze giffen af te breken, zodat de cel kan overleven. Waarschijnlijk
is dit de wijze waarop het de patiënten helpt.
Vitamine C is de andere stof waarover wordt bericht dat het succesvol is.
Het heeft inderdaad invloed op regulerende functies van het immuunsysteem, maar het is
waarschijnlijk met name de anti-oxidante werking van dit middel dat zo goed helpt. Blootstelling aan gifstoffen veroorzaakt oxidatieve stress, ofwel vrije radicalen. We weten allemaal dat
dan wordt aangeraden antioxidanten te gebruiken, zoals verschillende soorten bessen. Een
antioxidant fungeert als een soort neutralisatie van deze vrije radicalen. Vrije radicalen veroorzaken een kettingreactie, een soort tikkertje, de volgende molecuul wordt aangetikt en
veranderd in een vrije radicaal, etc. Uiteindelijk vallen de moleculen uit elkaar en wordt het
een flinke puinhoop. Dan kunnen de cellen niet meer functioneren. Daar steekt vitamine C
een stokje voor, beperkt de schade en voorkomt meer schade.
Samenvattend:
Het is duidelijk dat er mensen ziek worden en er een produktie van exosomen op gang komt.
Wanneer we getest worden op het Covid-19 virus, worden we eigenlijk op de aanwezigheid
van exosomen getest, die dan bevestigen dat er iets ongezonds in het lichaam plaats vindt.
Dat kan van alles zijn, maar het enige dat vast staat is, dat het lichaam vergiftigd is, waar dan
ook door.
Stress en angst kunnen een oorzaak zijn. Het zou ook een reguliere seizoensgriep kunnen zijn
(natuurlijke schoonmaakprocedure) of longontsteking of een serieuze verkoudheid die allen
veroorzaakt kunnen worden door hetzelfde.
En tot slot zou elektromagnetische straling zeer zeker een grote oorzakelijke factor kunnen
zijn. Er is flinke vooruitgang in de uitrol van de nieuwe 5G infrastructuur. En er zijn zeker duidelijke voorbeelden van hoe 5G de gezondheid kan aantasten, waaronder schade aan het
DNA. Het bewijs daarvoor komt feitelijk uit Los Alamos National Laboratories toen ze een studie deden naar microgolven en straling die wordt gebruikt in lichaamsscanners op vliegvelden.
Het is zeer wel mogelijk dat er geen sprake is van een enkelvoudige blootstelling aan gifstoffen, maar dat de al of niet ernstige griepachtige verschijnselen verschillende oorzaken tegelijkertijd kunnen hebben, en zelfs in hetzelfde gebied bij verschillende mensen anders kunnen
liggen. De symptomen zijn niet buitengewoon specifiek. Er zijn wel twintig ziekten op te noe
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men die hoesten, kortademigheid, koorts, en een verminderd aantal witte bloedcellen veroorzaken. Er kunnen dus verschillende oorzaken zijn. Er is op geen enkele manier sluitend
bewijs dat er sprake is van een besmettelijk virus dat ons lichaam van buitenaf binnendringt.
Wat wel duidelijk is, is dat het vermeende virus en het verschijnsel exosoom niet van elkaar
te onderscheiden zijn en dat een exosoom in wezen een hulpmiddel van het lichaam is om
een mens te doen overleven.
Trek je eigen conclusies. En denk zelf na over wat een vaccin (een zware vergiftiging) dan eigenlijk gaat doen ..... en waarom vaccins zo'n haast hebben en zo belangrijk geacht worden
om onze vrijheid terug te mogen krijgen.
Met dank aan Hanna

Dr Kaufman laat zich de mond niet snoeren:
https://www.dlmplus.nl/2020/05/18/arts-laat-zich-niet-mond-snoeren-over-corona-zetalles-op-het-spel-voor-vrijheid-van-zijn-kinderen/?fbclid=IwAR0KqoKa8xShJafvN_vsw57TnftTqWq_xzx843ME0EQicWIZBa1R1PcN50

We zijn energetische wezens,
vibreren mee . . . als we op dat vlak zelf een thema hebben.
https://www.germaansegeneeskunde.nl/wp-content/uploads/2020/06/W_FehldeutungVirus_A4_niederla%C2%A8ndisch-Version-27.4.2020.pdf?fbclid=IwAR169zN43MLnktc3a4QgP1xdx5rpRaMs0ZLYAcM9RY7unhC-7BrPGBn8jU

Exosomes vs non-existing contagious sickmaking Viruses
https://www.youtube.com/watch?v=ZKECfBb_k2g&t=28s&fbclid=IwAR3j36RXz8CIcRK52C
hWdsJELl_pMuB2lk7DxcYj470AncwD_SzTkDyVkJA

The History & Lie of Viruses and Bacteria from virologist Dr. Stefan
Lanka
Dr. Stefan Lanka heeft voor het gerechtshof in Karlsruhe? Gelijk gekregen dat het mazelenvirus niet bestaat (onbewezen)en daarmee aangetoond dat er geen virussen bestaan, ook geen
corona of covid19. Het begrip virus is door Louis Pasteur uitgevonden en al direct in 1870
bestreden, maar omdat hij zo goede maatjes was met keizer Napoleon van Frankrijk kreeg hij
gelijk terwijl er wetenschappelijk niets van waar was. Nu worden kinderen volkomen onterecht en gevaarlijk ingeënt tegen iets dat niet bestaat. Een pandemie en een maatschappelijke
ramp door " corona" dat niet bestaat
Hgr. Hans de jonge
https://www.youtube.com/watch?v=hTETvlWL-Wg
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Mazelenvirus
Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het
bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk
werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de
Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.
https://leefbewust.nu/mazelenvirus-bestaat-niet/?fbclid=IwAR3N-8_yXLZgEra2EP5vlt9sBkRrejWb1kUDRsFGpY7Fzjp18hWCPt9P7UM
Je krijgt €100 000,- als je kan bewijzen dat er een mazelen virus bestaat.
https://m.youtube.com/watch?v=Dxc1adZDnJ4=

Virussen komen niet van buitenaf
Vandaag wil ik u graag uitleggen, dat virussen niet van buitenaf komen maar worden zichtbaar
cq actief als het lichaam niet in evenwicht of niet in symbiose is.
Virussen, bacteriën en schimmels noemen we bacillen. Bacillen zijn overal, waar een ziektehaard is, daar voelen ze zich goed! Om het goed uit te leggen heb ik de hulp ingeroepen van
Rudolf Steiner.
We wisselen steeds af: bij het inademen met levenslucht en bij het inademen met de doodslucht. En ziet u, nu is het interessant te zien hoe dit leven en sterven bij de mens binnenkomt.
Opdat u dit kunt begrijpen wijs ik erop dat in de hele natuur overal levende wezentjes voorkomen: bacteriën, virussen en schimmels. Telkens wanneer we in de lucht lopen, vliegen er
ontelbaar veel van die kleine wezentjes rond. Als we een willekeurige spier uit een dier nemen,
leven daarin ontelbaar levende wezentjes, ja, die wezentjes hebben de eigenschap dat ze zich
enorm voortplanten. Nauwelijks is er ergens een, of er kunnen, juist van de kleinste, al miljoenen zijn; zij vermeerderen zich enorm. Daarop berusten immers de zogenaamde infectieziektes.
Niet dat deze kleinste levende wezentjes de ziekte veroorzaken, maar wanneer iets in ons ziek
is, dan voelen deze kleinste levende wezentjes zich zeer goed. Zoals de plant in de mest, zo
voelen deze levende wezentjes zich goed in onze zieke organen. Ze verblijven daar graag. Iemand die beweert dat van deze kleine wezentjes de ziekte afkomstig zijn, die bijvoorbeeld
zegt: de griep komt door de griepbacillen, of het CORONA komt van de CORONAVIRUS enzovoort, die gene is natuurlijk net zo slim als iemand die zegt dat de regen door kwakende kikkers
komt. Natuurlijk, wanneer het regent kwaken de kikkers, omdat zij het merken, omdat ze immers in het water zitten dat door de regen in beweging is gebracht. Maar kikkers brengen de
regen niet.
Evenmin brengen de bacillen de griep; maar ze zijn daar waar de griep is, net zo als de kikkers
op een onverklaarbare wijze te voorschijn komen wanneer het regent. Nog een mooi voorbeeld die ik tegen kwam, dit is van de fruitvliegjes. Fruitvliegjes heb je normaal gesproken niet
bij je fruitmand.
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Zodra er een rotte appel is, dan komen ze in grote getale. Haal je dan de rotte appel weg, dan
heb je nog dagenlang last van fruitvliegjes. Deze zitten als je goed kijkt NIET op de gezonde
appels, maar op je muur. Ze zijn er immers om de rotheid op te ruimen, daar leven ze van.
Appels kunnen elkaar aansteken, maar dat komt niet door de fruitvliegjes !! Het gekke is waar
komen ze vandaan!
Nu zijn fruitvliegjes geen virussen. Maar de oorzaak van ziek worden ligt in de conditie van de
mens zelf. Zorgt deze goed voor zichzelf, heeft hij goede weerstand, of ondermijnt hij zijn natuurlijke weerstand door teveel stress, zorgen, angst, of vraagt zijn leven om andere keuzes.....
De weerbare mens hoeft niet ziek te worden. En als hij ziek wordt is dat een poging van het
Leven en het lichaam om de mens iets te leren dat er iets anders kan dan hij tot dan toe in zijn
repertoire had....
Dus enerzijds mag je niet zeggen dat het onderzoek naar bacillen geen zin heeft. Het heeft het
nut dat men weet dat de kikkers kwaken wanneer het regent. Men mag dus niet het kind met
het badwater weggooien en zeggen dat het onderzoek naar bacillen onnodig is. Maar men
moet anderzijds weten dat de bacillen niet de ziekte veroorzaken. Anders zal men nooit juist
oordelen als men altijd maar zegt: voor de cholera heb je bacillen, voor de griep zijn bacillen
enzovoort. Dat is uiteraard louter luiheid omdat mensen de werkelijke ziekteoorzaken niet
willen inzien of onderzoeken. Als je dit in je laat doorwerken, en als je dit kan begrijpen dan
zie je deze Corona pandemie met hele andere ogen. Ik moet u wel zeggen dat helaas velen
van ons dit niet kan bevatten, deze mensen zitten nog in de veronderstelling dat bacillen van
buitenaf komen. Deze stelling/ onderzoeken komen van Louis Pasteur, deze Pasteur heeft op
zijn sterfbed bekend gemaakt dat hij zijn onderzoeken heeft vervalst. De farmaceutische industrie heeft de stelling van Pasteur aangehouden, en vaart er wel bij. Het gevaar komt van
buitenaf, zo komen we aan medicijnen, vaccin enz, vanaf dat moment is de gezondheid van
de mensen hollend achteruit gegaan.
Lieuwe van der Tuin

Reactie van iemand die haar gedachte heeft geuit...
“Ze” liggen aardig op schema.
Nu is het 17 juni 2020. Ruim 3 maanden later.
Dit schreef ik op 25 maart 2020!!!
Toen durfde ik het niet te posten....
Conspiracy, aluhoedje , mam, je bent gestoord, van feestboek afgegooid worden etc etc
Dit schreef ik voor mezelf om mijn gedachten te ordenen.
——————————————
“Ik ben wars van iedere vorm van het probleem in de buitenwereld leggen.
Ja het is buitengewoon ernstig wat er gebeurt met mensen wereldwijd op de IC’s.
Ik vind het ook vreselijk dat ik mijn moeder van 93 niet kan bezoeken en soms slechts naar
haar kan zwaaien.
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Maar een verkeerde medische benadering, diagnose
en daardoor verkeerde behandelingen waar miljoenen mensen dood, gehandicapt raken en voor gek
worden verklaard, vind ik een graadje erger en te ver
gaan.
Bij deze groteske mondiale, monomane, door angst
gedreven, ophokplicht, die mogelijk wordt gemaakt
door het wereldwijde communicatie netwerk en waar
niemand meer aan kan ontsnappen, moet je toch minimaal 1 keer achter je oren doen krabben.....!!!!
Vooral wanneer je pas uit je hok mag komen, wanneer
je met onbetrouwbare tests bewezen hebt dat je wel
of juist niet een reactie tegen een coronavirus hebt
gehad en je je met een ongetest mRNA vaccin, in je lijf
gechipt en wel, gewapend met de wereldwijd gedownloade 1,5 m app op je 5G telefoon, weer naar
buiten mag of binnen moet blijven, om je graantje
mee te pikken in een door een lockdown verwoeste
economie...
En dit is helaas geen fake news en conspiracy, maar
dat zijn gewoon de keiharde feiten en de realiteit
waarin we leven.
Ik wil graag mijn eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor mijn eigen lijf, leden, immuunsysteem en gedachtegangen.”
Met dank aan C

Lijst met veelbelovende middelen tegen Corona
http://welvaartvooriedereen.nl/2020/05/lijst-met-veelbelovende-middelen-voorcv/?fbclid=IwAR0XqqlF4lkCOuiqiSOcom_x4CtE6Qayw4mE2KoQ3UgbhdPpYLX2Zv2NE-g

Beste Allen,
We bevinden ons in een uitermate zorgelijke tijd waarin al onze rechten worden geschonden.
Stuur deze informatie daarom zoveel mogelijk door.
In een kort geding eist Viruswaanzin.nl dat de Nederlandse Staat per direct alle COVID-19
maatregelen intrekt. Initiatiefnemers Willem Engel en Jeroen Pols stellen dat de maatregelen
enorme schade aanrichten zonder dat hiermee enig redelijk doel wordt gediend.
Het duo maakt zich ernstige zorgen over de rampzalige proporties van de schade als gevolg
van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen. “Door het maandenlang uitstellen van de
regulier medische zorg zijn duizenden doden te verwachten. Daarnaast is de economie verwoest. Het CBS houdt rekening met minimaal 300 duizend faillissementen en een miljoen
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werklozen. En dan zijn er nog de sociale en psychische gevolgen die ons jarenlang zullen achtervolgen” aldus Pols.
Ook wil Viruswaanzin.nl dat de Tijdelijke Wet Covid-10 onverbindend verklaard wordt. Pols:
“In dit wetsvoorstel is het zogenaamde nieuwe normaal vastgelegd. We zijn vanaf 1 juli wettelijk verplicht om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te blijven, en mogelijk later
nog meer. Onze grondrechten worden vergaand beperkt. De politie mag dan bij je thuis komen
controleren en mensen beboeten, wegsturen en zelfs arresteren en gevangenzetten. Met
deze wet is de regering geen virus aan het bestrijden maar onze democratische rechtsstaat
aan het afschaffen. Daartegen verzetten wij ons.”
Het kort geding wordt op 25 juni 2020 om 11.00 uur behandeld door de Rechtbank Den Haag.
Op de website www.viruswaanzin.nl is de dagvaarding te lezen
Een aantal belangrijke en verontrustende links:
Premier Rutte is trots op een samenwerking met Bill Gates m.b.t. vaccinatie
https://www.youtube.com/watch?v=nb-OiSIsXek
Nee tegen de spoedwet. Teken de petitie
https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet?locale=nl&fbclid=IwAR2TNOS38WrJLXV-wTmvbYJNGOx6nTXvpn8NBlf_0fk2Y0gcYXG_NoasFM
Bill Gates wil microchips implanteren in het vaccin
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/
Internist geeft speech van zijn leven
https://www.ninefornews.nl/internist-geeft-speech-van-zn-leven-we-moeten-nu-opstaanweg-met-de-coronadictatuur
Psychiater dr. Renate Schoon staat op en roept al haar collegae op om eindelijk te reageren.
https://www.youtube.com/watch?v=PKO-D8I-t3w&feature=youtu.be
Reden voor Lock down wordt door de WHO onderuit gehaald
https://www.xandernieuws.net/algemeen/who-haalt-belangrijkste-reden-voor-lockdowns-volg-apps-en-vaccinaties-compleet-onderuit/
Willem Engel bij café Weltschmerz met een wetenschappelijke onderbouwing van de kritiek
op het beleid van de overheid en het RIVM. Willem is mede-initiatiefnemer van het kortgeding
tegen de Staat der Nederlanden.
https://www.youtube.com/watch?v=H-2in_Z66F8
Tot zover.
Wordt wakker, sta op, share en teken de petitie
https://www.viruswaanzin.nl/petitie-stop-de-lockdown/
Be well, be good!
Albert
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Reken maar dat een vaccin geen oplossing biedt
Dan komen er gewoon weer broertjes of zusjes van het coronavirus om de hoek kijken.
https://www.linda.nl/nieuws/cardioloog-angela-maas-corona-risicogroep-hart-vaat-ziekten/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Gratis+checklist%3A+heb+jij+ook+tekorten%3F&utm_campaign=Za++6-6+Checklist+Vitaily+%2B+Podcast+Bram

Advies Nederlandse Hartstichting
Mocht je het nog niet hebben meegekregen: de Hartstichting heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor reanimatie en burgerhulpverlening. Deze zijn tot stand gekomen door grote angst
voor het Corona virus. Wat zeggen de nieuwe richtlijnen? Dat jij niet zomaar meer andere
mensen met een hartstilstand mag reanimeren. Indien er een verdenking is van Corona mag
je een persoon die aan het dood gaan is niet aanraken, geen mond-op-mond beademing geven
en NIET reanimeren. Ongeloofwaardig? Het wordt nog gekker. Lees het in verder in deze blog.
https://leefbewust.nu/hartstichting-corona-niet-reanimeren/

Een crisis in de wetenschap, lockdown is een schande.
Door Willem Engel en Ramon Bril
De maatregelen die door onze overheid zijn genomen, zouden op wetenschap gebaseerd zijn.
Het zou noodzakelijk zijn om ons allen op te sluiten. Waarom anders zo'n heftige inbreuk op
onze (grond)rechten? Echter, als we dieper kijken zien we een spel van belangen en zwakten
binnen de wetenschap, waardoor fout na fout gemaakt wordt. Dat zagen we al toen Maurice
de Hond liet zien dat de W.H.O. en het RIVM met hun voorspellingen er naast zaten. De aannames die zijn gemaakt blijken volledig verkeerd en gevaarlijk. Nu is er veel meer bekend, en
toch blijven we lang in deze lockdown. De schade aan onze maatschappij hoopt enorm op.
Willem Engel (Analytical Bioscientist) doet een boek open nadat hij zelf de diepte van de wetenschap is in gedoken. Bijna alles stinkt.
Willem Engel en Jeroen Pols zijn een kort geding begonnen tegen de staat der Nederlanden
waarin ze het opheffen van alle maatregelen eisen. viruswaanzin.nl
Alle gegevens en de powerpoint staan onder de video gepubliceerd.
https://www.cafeweltschmerz.nl/een-crises-in-de-wetenschap-lockdown-is-een-schandewillem-engel-en-ramon-bril/?fbclid=IwAR38-ZicHCHwx8eTGMP74fnq3xw7Hks8cXsiPZX01fp2Ny178R_gxhcrkjk

Houd de verantwoordelijken ter verantwoording "Dr. med. Walter Weber tijdens demo in Leipzig, 30.5.20
iedereen ervaart momenteel een moeilijke situatie bij het omgaan met COVID-19. De meeste
worden op de een of andere manier beïnvloed.
We beschouwen de huidige maatregelen als buitensporig. We eisen dat de verantwoordelijken de cijfers transparant verwerken. Autopsies als bewijs voor degenen die daadwerkelijk
aan COVID-19 zijn overleden, zijn in heel Duitsland dringend nodig.
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Het is niet te verwachten dat de situatie door vaccinatie fundamenteel wordt opgelost. De
vraag rijst ook:
Hoe gaan we om met de situatie wanneer volgend jaar een ander virus verschijnt?
Wij zijn dokters
Samen vragen we om meer informatie en bekijken we wat we als arts kunnen bijdragen en
doen.
Al onze expertise is vereist en we kijken uit naar JOUW ideeën.
Beste collega's, doe mee via bovenstaande link.
Want: samen kunnen we meer bereiken voor een gezonde toekomst!
Zie: (in het duits)
https://www.youtube.com/watch?v=UWWp6nFFqRE&feature=youtu.be

Arts uit Texas: dr. Lozano
Nederlands ondertiteld
https://commonsensetv.nl/lozano-covid/?fbclid=IwAR0ZKO1lvH7Do1cmz7nYpSG8b_1HzagsGLJVSiTtfOH20towDOiyKWWCyJo

Del Bigtree interviewt dr. Zach Bush
‘Dokter die Covid-19 voorspelde beantwoord alles ‘
"De driedubbel gecertificeerde medische arts, Dr. Zach, voegt zich bij Del in een evolutionaire
discussie over waarom het Coronavirus hier is, wat het ons probeert te vertellen, en hoe we
uit de duisternis komen."
https://www.youtube.com/watch?v=pK952uLIt48

Duitse topviroloog Christian Drosten: 'Luchten van ruimtes is belangrijker dan handen wassen'
De Duitse topviroloog Christian Drosten stelt dat in de bestrijding van corona nog meer de
nadruk moet komen op het ventileren van afgesloten ruimtes. Volgens Drosten is het luchten
zelfs belangrijker dan handen wassen en desinfecteren.
https://www.dvhn.nl/extra/Duitse-topviroloog-Luchten-van-ruimtes-nog-belangrijkerdan-handen-wassen-25696036.html?fbclid=IwAR1u96ozXShtcP8brjK2hmrIZmvJ5OPHUxxfvD7GeLcNDwWZADPqoqY6jp8&harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

Geen slachtoffers door het virus
Artsen in Italië, Duitsland en India, die autopsie hebben gepleegd op talloze mensen die aan
Covid-19 zijn gestorven, hebben ontdekt dat veel slachtoffers niet door het virus, maar door
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de aanwezigheid van een longbacterie zijn overleden. In veel gevallen is trombose (bloedproppen) de doodsoorzaak. Zieken zouden daarom met simpele bloedverdunners zoals aspirine
kunnen worden behandeld.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/artsen-in-italie-duitsland-en-india-zeggen-dat-meestecovid-19-doden-niet-door-virus-maar-door-longbacterie-zijn-overleden/?fbclid=IwAR2ZknvU1iYpAUKDCdLQdLApMF8GxVDeXd85EE6iYSefkAZIgieZ78eKgXg

350 Duitse artsen maken bezwaar tegen de maatregelen
Zo’n 350 Duitse artsen zijn een petitie gestart om bezwaar te maken tegen de coronamaatregelen. De artsen, die deel uitmaken van de groep Ärzte für Aufklärung, zeggen dat de maatregelen buitensporig zijn en dat de overheid niet transparant is over coronadoden.
“De maatregelen hebben niets te maken met het onderdrukken van het virus,” zei arts Heiko
Schöning begin deze maand tijdens een persconferentie van de groep. “Wij worden hier eigenlijk onderdrukt.”
https://www.ninefornews.nl/350-duitse-artsen-in-opstand-tegen-coronamaatregelen-we-wordenonderdrukt/?fbclid=IwAR1NGMVLFeo4FXmX5qVbNze6O9U8tqokn0ply5B3aMD5nlQOktuKLh_LUB8

Hoezo anderhalve meter
‘Wel anderhalve meter, hè!’ krijg je tegenwoordig te horen als je even niet oplet bij de kassa
van het Kruidvat of bij de koffieautomaat op kantoor. Soms guitig met een knipoog, soms
ronduit bits en beledigend vanuit een mengelmoes van angst en overmatige gehoorzaamheid
om maar het beste jongetje van de klas te zijn door Esther van Fenema is psychiater in het
LUMC
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/hoezo-anderhalve-meter.htm?fbclid=IwAR2euu3rRRqPLbwFedjTqUiKmLkL4r6XSofI8c8gYRcdZe-E12349ruwQSY

Deense RIVM zegt dat Covid-19 geen gevaarlijke ziekte is, en wordt
buitenspel gezet
Uit e-mails die zijn gelekt aan de Deense krant Politiken blijkt dat het Deense RIVM het niet
eens is met de corona-aanpak van de regering. De e-mails onthullen verder dat politici wetenschappelijk adviseurs onder druk hebben gezet om het gevaar van het virus te overdrijven en
dat bepaalde informatie moest worden achtergehouden tot na het verlengen van de lockdown. De Deense premier Mette Frederiksen (foto) walste over haar eigen gezondheidsexperts heen, onthullen de mails.
https://www.ninefornews.nl/deense-rivm-zegt-dat-covid-19-geen-gevaarlijke-ziekte-is-en-wordtbuitenspel-gezet/?fbclid=IwAR31cfHoN17h1CKdi4gCD0YuPu43Sm6MrxkwD95saNT5yrbTiFsF69_DqyQ

51

Undercoververpleegster onthult wat er echt gebeurt in ziekenhuizen: ‘Dit is moord’
Erin Marie Olszewski is een ‘undercoververpleegster’ en onderzoeksjournaliste die in de afgelopen maanden in de frontlinie vocht tegen de coronapandemie. Ze werkte in twee ziekenhuizen: een privékliniek in Florida en een openbaar ziekenhuis in New York.
In New York werkte ze in het Elmhurst-ziekenhuis in ‘het epicentrum van het epicentrum’
Queens, waar de meeste Amerikaanse coronadoden zijn gemeld. In Florida stierven daarentegen weinig mensen aan corona.
https://www.ninefornews.nl/undercoververpleegster-onthult-wat-er-echt-gebeurt-in-ziekenhuizen-dit-is-moord/

Hemelvaartsdag en de demonstratie op de Dam
De drukte op Hemelvaartsdag zorgt voor angst voor een tweede coronagolf. "Wij moeten ons
heel duidelijk moeten beseffen dat meer dan negentig procent van de bevolking het virus nog
helemaal niet gezien heeft", stelt viroloog Ab Osterhaus in Goedemorgen Nederland.
"Als wij ons niet aan de regels houden, zijn wij in het ergste geval weer terug bij af."
Dat virus gaat echt weer terugkomen, stelt Ab Osterhaus, ongeveer in September, dus …… nog
even wachten op de grote klap. Dan wordt het een bloedbad in de economie, volgens een
reporter.
https://www.youtube.com/watch?v=igF7sBQ2DCw
Ziezo, de burgers krijgen de schuld wanneer de 2 e golf komt !
Voor zover nu bekend is (18 juni), is er één persoon die aanwezig was bij de antiracismedemonstratie op de Dam op 1 juni, positief getest op corona. Dat is zojuist bekendgemaakt door
de gemeente Amsterdam. Het protest op de Dam leidde tot veel kritiek omdat door het grote
aantal demonstranten 1,5 meter afstand houden niet mogelijk was.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/e%C3%A9n-deelnemer-antiracismeprotest-dam-besmet-met-corona/ar-BB15Ew1l?ocid=msedgdhp

De (weggemoffelde) viruskiller van het RIVM
Ton Rademaker en Ab Gietelink, Café Weltschmerz
Zijn er opgesloten bejaarden onnodig overleden? Hadden horeca, winkels, kantoren en theaterzalen normaal open kunnen blijven? Wordt het openbaar vervoer vernietigd door idiote
maatregelen?
https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs

Overheid misbruikt Wetenschap
Cees Hamelink en Flavio Pasquino, Cafe Weltschmerz
De overheid heeft bij al de huidige maatregelen zich voortdurend gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dat was misleidend want er waren geen wetenschappelijke inzichten. Er
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was geen wetenschap over wat het beste zou zijn voor de samenleving. Bovendien waren de
deskundigen van de RIVM en OMT uitsluitend medisch georiënteerde specialisten en virologen die geen benul hadden over hoe een samenleving in elkaar zit.”
https://www.youtube.com/watch?v=A6RqBnVeC2I&t=1450s

Robert F Kennedy Jr explains well-known hazards of coronavirus
vaccines
https://www.nexusnewsfeed.com/article/human-rights/robert-f-kennedy-jr-explainswell-known-hazards-of-coronavirus-vaccines/

De nieuwe noodwet wordt een enge zaak...
zie: https://wimvoermans.files.wordpress.com/2020/06/wat-is-er-mis-met-het-ontwerptijdelijke-wet-maatregelen-covid.pdf?fbclid=IwAR11loVdJ196De9bTKYxMvS9vB5xOgCxtEGTu8WNKT8nQAisQ3xEfDGHlls
en/of https://wimvoermans.blog/?fbclid=IwAR2WodOsibZ98YRMtHM1wgaFldTtfEPPXf6sMkIX19g6lrwDseVqc67su1M
en: https://www.nporadio1.nl/politiek/24380-coronawet-ik-snap-dat-kim-un-de-jongedit-graag-wil-doorvoeren?fbclid=IwAR0Xez49zpP7Qa6frr3z1Oo3nxwODtJ6j7HH9o9NWSH1hxLifAJbUVkIzUk …
9:50 minuut tot 16:00 minuut
Liefs van Janneke Monshouwer

Aangifte tegen de overheid
Afgelopen week probeerde Wouter Raatgever aangifte bij de politie te doen met een aanklacht van 400 pagina's tegen de moordmachine van de overheid. Hij maakte er een filmpje
van hoe de aangifte niet opgenomen ging worden, wat viraal ging. Hij roept u op om deze uit
te printen en ook bij de politie aangifte te gaan doen.
Vandaag zit hij in Blue Tiger Studio om zijn aangifte toe te lichten en en passant een nieuwe
beweging aan te kondigen die hij samen met jurist Peter Baars opricht, 'De Gulden Middenweg', naar het Duitse voorbeeld Neue Mitte van Christoph Hörstel. En ook de heren Baars en
Hörstel zijn gasten in deze talkshow die niets onbesproken laat. Wouter, Peter en Christoph
zagen gedrieën de hele bestuurscultuur om! mail de Gulden Middenweg: deguldenmiddenweg@protonmail.com.
https://www.youtube.com/watch?v=j2Xaf5BOTyM&fbclid=IwAR13xug8jFht98NTbBYowvg3nLHdTsSLzk4YNmfM0PL6o7uUE1Ha2s8m5Ts

53

Gemaskerd bal
Een sneltreinrijm voor groot en klein door Marcel Messing

**
Het is toch eigenlijk geen gezicht,
die carnavaleske maskerade
aanvankelijk ook nog min of meer verplicht,
geen tijd meer voor een escapade
of het samen zingen van een ballade.
Zijn we in een fuik terechtgekomen,
is dit het einde van al onze dromen?
Zie de gemuilkorfde mens!
Dat was toch nimmer onze wens?
Lees verder: http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/gedichten/p385

Mondmaskers
http://www.dutchanarchy.com/het-dragen-van-gezichtsmaskers-veroorzaakt-ernstige-risicos-voor-gezonde-mensen/?fbclid=IwAR1T2qHtpv-a5_S2oNmnrAlb6nBklsQXORWwXcUkJVAYUzkeITlrjaCMYXc

Lockdown was tijdverspilling
Meer doden dan het bespaarde, beweert Nobelprijswinnaar wetenschapper aan de Stanford
University
https://www.euroweeklynews.com/2020/05/24/nobel-prize-winner-believes-uk-lockdown-saved-no-lives-and-may-have-actually-cost-them/?fbclid=IwAR1_GKDcu9OeaRFiOnRNMou4vHJvuSn6sYRf_moP5p2t5I3DKiHWFxNNlqc

Nederland neemt de gok en koopt onaf vaccin
Nederland krijgt mogelijk eind dit jaar al ‘enkele honderdduizenden’ doses van een Brits vaccin
dat tegen het coronavirus zou kunnen beschermen. Met Duitsland, Frankrijk, Italië koopt Nederland 300 miljoen doses van het middel, waarvan nog moet worden aangetoond dat het

54

werkt en veilig is. Ze willen de gereserveerde partij verdelen over de Europese Unie. België is
niet blij met de actie.
https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/nederland-neemt-gok-en-koopt-nog-onaf-coronavaccin~a3c08cfe/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2DGLsRmyA6MKCHlzJQmhZMQj2xyRSUMKK6RK7wmn5-A3ogadWFtqy4mK8

Big Pharma niet aansprakelijk
Farma niet aansprakelijk voor schade door coronavirusvaccin Verschillende wetenschappers
over de hele wereld haasten zich om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. Het
farmaceutische bedrijf dat erin slaagt als eerste een vaccin op de markt te brengen, heeft
grote vooruitzichten op een enorme financiële winst.
In Amerika zijn er echter vooraanstaande vaccinatie-aanhangers, zoals Paul Offit (vaccinfabrikant en arts) en Peter Jay Hotez (kinderarts, wetenschapper en vaccinonderzoeker), die sterk
waarschuwen voor de uiterst angstaanjagende gevaren die verbonden zijn aan de ontwikkeling of productie van een ''vaccinn het coronavirus. Waarom is dat zo?'' tegen het coronavirus.
Waarom is dat zo?
https://www.youtube.com/watch?v=-WVkOR39upU&feature=emb_title

De griepprik verhoogt het risico op corona met 36%
"Het ontvangen van griepvaccinatie kan het risico op andere respiratoire virussen verhogen,
een fenomeen dat bekend staat als" virusinterferentie ... "van vaccin afgeleide" virusinterferentie was significant geassocieerd met coronavirus ...
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/06/pentagon-study-flu-shot-raises-riskof.html

Leidse farmaceut begint in juli met testen coronavaccin op mensen
https://www.nu.nl/coronavirus/6057159/leidse-farmaceut-begint-in-juli-al-met-testencoronavaccin-op-mensen.html?fbclid=IwAR1C5MILya4MpWjH1JCWIPKU59LsA4WwnrtYxcVu4YZmpNLoePgmEC90Q8

Coronacrisis, het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is
nabij
Geactualiseerde uitgave
Sinds begin 2020 wordt de hele wereld in de greep gehouden door het coronavirus. Een groot
deel van de wereldbevolking zit thuis opgesloten door de coronamaatregelen en het openbare
leven is geheel lamgelegd.
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De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen
werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden
stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen.
Als u gelooft dat wij in deze bijzondere situatie zijn terecht gekomen door de coronapandemie,
dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.
De toename van de wereldwijde problemen door de desastreuze gevolgen van het coronavirus en de lockdown dragen ertoe bij dat steeds meer mensen zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen voor ons als burger? Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat staat ons nog te wachten?”
De eerste Nederlandse uitgave van dit boek verscheen in 2009. In dat boek voorzegt de auteur
niet alleen een wereldwijde lockdown, ook de beweegreden daarvan worden uitgebreid beschreven. Hij moet de gebeurtenissen waarin wij ons sinds de coronapandemie bevinden intuïtief hebben zien aankomen.
Hoewel het boek meer dan tien jaar geleden is geschreven, is het in onze tijd meer dan actueel. Het beschrijft onder andere het huidige pandemiescenario in detail.
De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis met de situatie
waarin zich de wereld sedert 2020 bevindt.
Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste tien jaar laat zien dat nagenoeg alle informatie zoals vermeldt in de eerste uitgave op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn
uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht.
Naar aanleiding van de coronapandemie en de onzekerheid van veel mensen pakt de auteur
met dit boek de draad weer op waar de eerste uitgave eindigt.
In deze nieuwe geactualiseerde uitgave geeft hij niet alleen antwoord op de vele vragen, maar
maakt hij ook de situatie duidelijk waarin wij allemaal terechtgekomen zijn. Daarnaast wordt
op een rij gezet en geanalyseerd hoe het achter de schermen werkende systeem tot stand
gekomen is en hoe het feitelijk werkt.
De lezer krijgt niet alleen een ongekend beeld van wat
ons te wachten staat, ook zal blijken dat wij niet machteloos zijn, zoals zo vaak lijkt.
Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de
wereld van vandaag ten deel vallen, dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.
De mensen die alleen met het dagelijkse leven bezig zijn,
zullen onaangenaam verrast worden.
ISBN-13: 9789079680986
Prijs € 27, 50
210 pagina´s
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5G
Stop 5G ontvangt een teleurstellende uitspraak op het kort geding
maar gaat in hoger beroep.
De overheid mag doorgaan met de voorbereidingen voor de uitrol van 5G. Dit heeft de rechter
25 mei jl. geoordeeld en daarmee Stop5GNL in het ongelijk gesteld. Een zeer teleurstellende
uitspraak van de voorzieningenrechter.
Stop5GNL is van mening dat er teveel twijfel is over de gezondheidseffecten en heeft dit onderbouwd met vele onderzoeken van wetenschappers die dit aantonen. Hieruit blijkt duidelijk
dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de veiligheid van 5G.
De voorzieningenrechter gaf aan terughoudend te moeten zijn en zich niet te mengen in het
wetenschappelijke debat. Dat deed het echter wel door alleen onderzoeken van de Staat te
noemen en hun kant te kiezen, waarmee het de onderzoeken van de kant van Stop5GNL negeerde. Onderzoeken van gerenommeerde internationale instituten. Het gaat om duizenden
onderzoeken die peer reviewed in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften verschenen zijn.
Lees verder:

https://www.stop5gnl.nl/

Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de
voorzieningenrechter in kort geding.
Het hoger beroep zal binnen vier weken moeten worden ingediend.
We hebben besloten om in hoger beroep te gaan omdat we van mening zijn dat de rechter
onze vorderingen onterecht heeft afgewezen en een verkeerd toetsingskader heeft toegepast.
De rechter heeft zich eenzijdig verlaten op de bestaande instituties – zoals de Gezondheidsraad, het RIVM en de ICNIRP – die gevormd worden door een kleine en eenzijdige groep experts. Op grond van hun rapporten wordt de conclusie getrokken dat 5G momenteel doorgang
kan vinden en dat hier geen onredelijke risico’s aan kleven. En dat, zo nodig, de uitrol zonder
gevolgen terug te draaien is.
Wat ons betreft is een uitrol absoluut niet verantwoord en daarmee onrechtmatig. Er is binnen de wetenschap een te grote onzekerheid over de gezondheidsrisico’s. We hebben een
groot aantal onderzoeken aangedragen die peer reviewed zijn verschenen in wetenschappelijke tijdschriften en afkomstig zijn van gerenommeerde instituten. Daarnaast hebben we in
de dagvaarding en pleitnota bezwaren van de bestaande instituten geuit. Die kant is niet belicht in het oordeel van de rechter en daarmee is onterecht het voorzorgsbeginsel niet toegepast. We gaan dus door!
Positief is dat het gesprek over 5G en de risico’s die ermee samenhangen op steeds meer
terreinen wordt gevoerd en het proces het maatschappelijk debat heeft weten te voeden.
Stop5GNL heeft veel aandacht gekregen in de media. Ook vond onlangs een Webinar plaats
voor politici en raadsleden van gemeenten om ze inzicht te geven in de juiste feitelijke en
wetenschappelijke kennis over 5G. https://letstalkabouttech.nl/5g-webinar-voor-gemeenten/
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Lees verder:

https://www.stop5gnl.nl/

Wat riskeren we tegen de prijs van snellere internetsnelheden?
Welnu, als consumenten in 2020 wordt ons verteld dat 5G snellere downloads en betere connectiviteit betekent.
Als mensen en ouders die zich zorgen maken over de gezondheid van ons gezin, wordt ons
echter NIET verteld over de ernstige gezondheidsrisico's, onze grondrechten en fundamentele
vrijheden.
Beide zijden van dit verhitte debat zijn het erover eens: 5G betekent installaties om de paar
huizen, in onze buurten, zonder onze toestemming ... en dat is een exponentiële toename van
miljoenen nieuwe zenders, omdat 5G een hogere frequentie heeft dan eerdere signalen, en
het reist een kortere afstand.
En deze zenders zenden 24/7, 365 dagen per jaar microgolf- en millimetergolffrequenties uit.
De realiteit: er is een snel groeiend debat over de veiligheid van 5G en draadloze straling, met
talrijke onderzoeken die aantonen dat er schadelijke biologische effecten zijn.
Maar het industriële-telecom-overheidscomplex is door rubber gestempeld om miljoenen
kleine zendlocaties (lantaarnpalen, telefoonpalen, enz.) Naast onze huizen en scholen te plaatsen, en zelfs nieuwe wetten aan te nemen om de beslissingsbevoegdheid te ontnemen van
steden en gemeenschappen zodat ze er niet tegen kunnen vechten.
5G is snel aan het uitrollen en de industrie wijst talloze peer-review, onafhankelijke studies af
die de risico's die het met zich meebrengt aantoont, en we moeten hierover geïnformeerd
worden.
Kom meer te weten over de gevaren van 5G draadloos wanneer u deze gratis, online gebeurtenis bijwoont die volgende week plaatsvindt!
Er zijn potentieel betere oplossingen en gemeenschappen die het tij keren om ze te implementeren.
Fijn weekend,
Jason Matyas (met dank aan Bertie)

Het antenneconvenant
Het antenneconvenant zou krachtens artikel 5 ervan moeten leiden tot een instemmingsprocedure bij alle bewoners/gebruikers van een gebouw waarop een antenne voor mobiele telefonie wordt geplaatst.
Ik denk dat deze regel met voeten getreden wordt en vrijwel nooit toepassing vindt. Dat zou
de plaatsing van veel antennes mogelijk illegaal maken en met terugwerkende kracht kunnen
verhinderen.
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1- Is je instemming gevraagd?2- Wat is er gedaan met je NEE-stem?
Ik hoor graag resultaten.
(foto: Tony Stoddard op Unsplash)

_____________________________________________
Ingezonden
Vreemde lichtketenen aan de nachtelijke hemel
Wat betekenen die vreemde lichtketenen aan de nachtelijke hemel? Ze behoren tot het Starlink-project van SpaceX, dat een zeer groot aantal satellieten in de ruimte installeert voor wereldwijde 5G-diensten. De activist Arthur Firstenberg waarschuwt echter daarvoor, omdat ze
een onmiddellijke bedreiging vormen voor het leven op aarde. Waarom is het wel zo dat pas
zo weinig mensen daarvan hebben gehoord?
https://youtu.be/5qx3vOXwv0Q

Toxic skies: A New Manhattan
Project -- Peter A. Kirby
https://youtu.be/Je5KRh-1wdc
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Mooie initiatieven
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nieuwsbrief-1-Landvan-Ons.pdf
https://landvanons.nl/
Ook Ecodorp Noordeland in Ter Apel is bezig met het vrijkopen van land om het vervolgens
schoon te maken: https://ecodorpnoordeland.nl/BevrijdenInfo.php
En deze week ging mijn aandacht naar biologische landbouw en monocultuur. Biologische
landbouw is niet per definitie zo onomstreden. Natuurlijk is het telen met minder pesticiden
en kunstmest beter dan met, maar vooralsnog is het gewoon monocultuur, ellenlange akkers
met dezelfde groentes.
http://permacultuuronderwijs.nl/marankes-blog/van-monocultuur-naar-permacultuur/
https://allesoverbio.be/artikels/biologisch-boeren-zorgt-voor-meer-biodiversiteit
https://www.borborren.nl/verschil-tussen-permacultuur-agroforestry-ecologische-landbouw/
https://www.permaculturenews.org/2014/11/01/prairie-monoculture/
En hoe meer biologische groentes er in het supermarktvak komen, hoe meer biologische bedrijven terug moeten stappen naar traditionele landbouw.
https://www.foodlog.nl/artikel/biologisch-in-het-superschap-leidt-tot-monocultuur/
http://permacultuuronderwijs.nl/herstellende-landbouw/
Hier nog wat filmtips:
https://transitiontowns.nl/nieuwe-films-beschikbaar-bij-transmoves/

Dringende oproep voor Ecolonie
Ecolonie ligt in de Franse Vogezen en is een plek voor de bewust levende mens die daadwerkelijk inhoud wil geven aan begrippen als duurzaamheid, gemeenschapszin, spiritualiteit, creativiteit, ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Behalve fors inkomstenverlies is er nog een ander groot nadeel aan deze coronaperiode. Minder participanten dan voorheen hebben te kennen gegeven dat ze deze zomer komen meehelpen. Schroom niet als je nog twijfelt en geef je via onze website op. Voor de volgende taken
cq. plaatsen hebben we vooral nog tijdelijke participanten nodig:
• Begeleider zijn op het Kinderfestival (zie voor uitleg hieronder bij Kinderfestival)
• Receptionist (part-time) in combinatie met kruidenpluk en verwerking (info@ecolonie.eu)
• Meewerken in het team van onze biologische winkel (info@ecolonie.eu)
• Ook het atelierteam zoekt creatieve ervaren begeleiders (jose@ecolonie.eu)
• Tentenbouwers voor het Eigentijds Festival
Kinderfestival
• Heel specifiek zoeken we nog groepsleiders en assistent groepsleiders voor het Kinderfestival dat gehouden wordt van 16 tot en met 20 augustus 2020.Informatie over dit
mooie Kinderfestival vind je hier
• Tevens zoeken we nog nog één of twee crècheleid(st)ers voor dit Kinderfestival.
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Nieuw: Het is mogelijk om als vrijwilliger mee te helpen tijdens het Kinderfestival en dan gratis
mee te doen tijdens het Eigentijds Festival een week later (22-29 augustus). Voorwaarde daarvoor is wel, dat je ná het Eigentijds Festival helpt bij de afbouw.
Als je belangstelling hebt voor of vragen over een van deze taken mail dan naar: festival-vrijwilligers@ecolonie.eu
https://www.ecolonie.eu/nl
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