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Voorwoord
Elke vrijdag ontvang ik de nieuwsbrief van Succesboeken per mail.
De nieuwsbrief van afgelopen vrijdag deel ik graag met jullie in mijn voorwoord, zo toepasselijk in deze tijd en goed om over na te denken. Er staan diverse linkjes met achtergrondinformatie in dit verhaal, ik heb ze groen gemaakt.
“Nadat je dit product hebt ontvangen heb je geen 30 dagen bedenktijd en kan je het ook niet
meer gratis retourneren: het is definitief! Je kan het product zelfs niet eens meer vinden!
Als je iets koopt vandaag de dag ben je tot in het absurde beschermd door de wetgeving. Niets
is te gek om de leverancier te laten opdraaien voor wat dan ook: de consument wordt vertroeteld.
Maar als je een vaccin krijgt toegediend vervalt alle bescherming en verantwoordelijkheid van
de leverancier en kan de consument nergens naartoe als er iets fout gaat... eigenlijk heel
vreemd.
In de nieuwsbrief van vorige week hebben we al geschreven over de juridische term ‘Informed
consent’, hetgeen betekent dat je eerst correct moet worden voorgelicht over (in dit geval)
het vaccin zodat je daarna eventueel je toestemming kan geven om het toegediend te krijgen.
Helaas wordt deze regel met voeten getreden.

Alarmbellen voor coronavaccin
Alle alarmbellen rinkelen en we willen je met klem waarschuwen voor het zgn. coronavaccin,
omdat dit niet alle procedures hoeft te doorlopen, terwijl deze coronacrisis al vijf jaar geleden
is aangekondigd.
Zou het kunnen zijn dat het vaccin niet werkt? Zou het kunnen dat stuurman Bloemschoen
(een prachtige analyse van een scherpe journalist) niets van dit onderwerp af weet, zoals hij
zelf zegt in een preek in november 2019, waarin hij terloops vertelt dat als hij z’n broer belt
hij niets begrijpt van de verhalen over vaccins? Zijn preek bewijst overigens hoe geweldig Nederland kan zijn: van schoolmeester tot minister. Voor het eerste had hij geleerd.
Zou het kunnen zijn dat het vaccin onomkeerbaar is en dat er meer in het vaccin zit dan je
gewend bent met een vaccin? Lees het verhaal van fabrikant Inovio nog eens met hun nieuwe
technologie of ga naar hun website als je het niet gelooft om hun laatste nieuws te lezen. Zou
het zo kunnen zijn dat de coronadictatuur het grootste schandaal van deze eeuw kan worden?
Een Europese patholoog kan z’n mond niet meer houden en geeft een interview: geen coronavirus gevonden bij de doden, waar Corona op de doodsakte stond vermeld (hier een Nederlandse vertaling). Kijk hier naar het interview (helaas in het Bulgaars, maar er is een Engels
uitgetypt verslag).
Volgens een opiniepeiling van EenVandaag is 60% van de Nederlanders bereid zich te laten
vaccineren met het onbekende spoedvaccin (het ligt er natuurlijke helemaal aan wie je dit
vraagt), waarvan nu al een aantal hoogleraren roepen dat het aan dezelfde veiligheidseisen
moet voldoen als alle andere vaccins ... maar dan heb je 5-10 jaar nodig om te testen... hoe
naïef kan je zijn.
Sommige lezers hebben ons n.a.v. eerdere nieuwsbrieven uitgemaakt voor anti-vaxxers, een
soort scheldwoord voor mensen die geen vaccins willen. Maar er zijn duizenden mensen die
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geen auto willen (je zal maar in de binnenstad wonen), maar daarvoor ben je toch geen antiauto-er?
Het enige dat wij doen is je de andere kant van het verhaal laten zien en je waarschuwen ...
that’s all.
Als je gelooft dat een vaccin je kan beschermen tegen een virus ... ga het halen; weet dat het
je eigen risico is en niemand de verantwoordelijkheid neemt als het lichamelijk of mentaal
fout gaat. De fabrikanten zeker niet en de overheid zal overal onderuit willen komen en uiteindelijk blijf je zelf met de gebakken peren zitten, in dit geval de vaccinatieschade.
Wil je een mondkapje dragen, ga je gang. Wil je geen handen meer geven, houd je handen op
je rug. Wil je afstand van je medemens bewaren? Moet jij weten. Als je je daar allemaal veiliger
bij voelt, fantastisch, maar vele artsen, wetenschappers, etc. zeggen ook dat niemand en ook
geen groep mensen die we een overheid noemen, het recht heeft deze persoonlijke vrijheden
van je af te pakken”.
Tot zover de nieuwsbrief van Succesboeken.
Het sluit aan op dat wat wij ook in onze nieuwsbrieven delen. Wees kritisch, informeer jezelf,
ga niet uit van de gedachte ‘de overheid, of de arts, of... weet wat goed voor mij is’.
Denk zelf na en do your own research.
We hebben weer een uitgebreide nieuwsbrief voor jullie samengesteld.
Pik eruit wat je aanspreekt. Onze officiële activiteiten vanuit project7-blad zijn, zolang de anderhalvemeter afstand houden van toepassing is, allemaal opgeschort.
Wel hebben Anneke en ondergetekende met groepjes gelijkgestemden een paar middagen
doorgebracht om van gedachten te wisselen, het te hebben over de wereld waar we nu inzitten, te mediteren, maar ook om te wandelen met elkaar zoals afgelopen week in Den Oever.
Lees de verslagen. Anneke deelt ook een aantal recepten en informatie over haar nieuwe boekenserie en het boek van Robin de Ruiter, geschreven naar deze tijd. Vakantietijd, leestijd☺
Ellen, Arie en Geertje, onze vast column schrijvers
zeg ik namens ons allen ook weer ‘dank jullie wel!’
Top dat jullie maandelijks een bijdrage leveren aan
onze nieuwsbrief.
Ook dank aan Eline, Helena, Rudolf, Hanna, Lamija
en aan alle mensen die ons hebben gemaild of op
FB hebben geattendeerd op berichten, verhalen,
linkjes. We proberen het een beetje in te perken
en geven diverse websites waar jullie zelf ook
weer heel veel informatie kunnen vinden.
Ik wens jullie heel veel leesplezier en een fijne vakantie(tijd), wil je reageren?
Barbera@project7-blad.nl
Barbera
Den Oever: wilde peen, pastinaak en zeekool

5

Woensdag 1 juli een bijzondere middag beleefd met
diverse dames...

Vorige maand beleefden we een mooie middag en dat mochten we ook nu weer zo ervaren.
Gelijkgestemden die hun gedachten aan elkaar kwijt konden zoals we dat al jaren gewend zijn
tijdens de studiegroepen van Project7-blad.
Alleen liggen de studiegroepen stil in deze bijzondere tijden maar het neemt niet weg dat
bekenden evengoed contact met elkaar kunnen hebben.
Het is fijn om aan elkaar te kunnen vertellen dat je hetzelfde denkt, hetzelfde voelt en het
zelfde wenst.
Diverse personen maakten wat lekkers voor bij de koffie of thee en/of ter afsluiting voor de
maaltijd.
Het leek wel een lopend buffet wat er allemaal te voorschijn kwam.
Fantastisch en zeer verrassend.
Juist door de bizarre omstandigheden ontstaat er diepe verbondenheid en dat is mooi om
waar te nemen.
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Over een poosje gaan we ook wandelen met wie dit
wil, we maken er maar wat van ondanks dat alles anders is dan we gewoon zijn.
Dank aan alle inbreng en fijne reacties van iedereen.
Dank aan de gastvrouw die haar huis open stelde.
Woensdagmiddag 1 juli, we zaten alweer op de helft
van het jaar. Niet te geloven!
Middag... voor we weer thuis waren
Anneke
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Boek van de maand
Vaccins. Op geen enkele manier zijn ze aangepast aan wat jouw lichaam nodig heeft - lees: geslacht, leeftijd, gewicht, immunologische geschiedenis, stressniveau, blootstellingen, familiegeschiedenis - maar vaccins zijn de heilige koe van een industrie die geen
ruimte laat voor volledige informatie (informed consent) of een gepersonaliseerde aanpak voor welzijn.
In hoofdstuk 5 zul je zien dat vaccins mogelijke aandrijvers kunnen
zijn van psychiatrische worstelingen zoals depressie. Maar weet dat
de filosofische gedachten achter het vaccinatieprogramma zijn gebaseerd op een verouderd perspectief: oorlog voeren tegen slechte
ziektekiemen en ze proberen uit te roeien.
Nu we het microbioom, de psycho-neuro-immunologie en epigenetica beginnen te begrijpen, heeft de wetenschap dat kinderlijke
denkbeeld achter zich gelaten, en dat zouden wij ook moeten doen.
Is een discreet virus, dat niet onafhankelijk zou kunnen bestaan, ooit in beeld gebracht onder
een elektronenmicroscoop, of doen we nog steeds aannamen?
Onderzoek naar ons innerlijke ecosysteem speculeert nu dat tot wel 8% van wat we menselijk
DNA noemen misschien van oorsprong viraal is; dit wordt het viroom genoemd.”
Bovenstaand stukje tekst komt uit hoofdstuk 4. Het is onvoorstelbaar hoeveel Kelly van dit
onderwerp weet en hoe zij het op begrijpbare wijze uitlegt. Het is waanzinnig interessante
informatie en geeft je een andere kijk op wat er heden ten dage gaande is.

Samenvatting & achtergrondinformatie
Een aantal jaren geleden deed dr. Kelly Brogan, auteur van het boek Omarm je zelf, het ondenkbare. Ze zegt: “Ik stopte waarvoor ik was opgeleid: het voorschrijven van medicijnen.”
Al jaren vertellen we onszelf dat onze lastige gevoelens – verdriet, woede, schaamte, intensiteit, bezorgdheid – op de een of andere manier ‘niet goed’ zijn. En we vertrouwen maar al te
vaak op de belofte van medicijnen om ze te onderdrukken. Deze gevoelens zijn echter een
cruciaal onderdeel van onze beleving. Ze zijn echt.
In een boek dat zowel prikkelend als veelbelovend is, laat holistisch psychiater dr. Kelly Brogan
ons zien dat we onze mentale, emotionele en fysieke pijn niet weg hoeven slikken met medicijnen – dat de beste manier om het kwijt te raken is om het door te maken. Ze vaagt de
misvatting weg dat onze symptomen – van stemmingswisselingen tot prikkelbaarheid tot verwardheid en uitputting – bewijs zijn dat we ziek of gebroken zijn. Vervolgens brengt ze een
nieuw pad in kaart naar waarheid, gezondheid en vrijheid.
Dr. Kelly Brogan is een holistische vrouwenpsychiater en auteur van de New York Times-bestseller A Mind of Your Own. Samen met haar dochter schreef ze het kinderboek: A Time for
Rain.
Klik op een van de onderstaande links als je het boek wilt bestellen, daarmee steun je de activiteiten

van Project 7-blad en het kost jou niets extra! Dank je!
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665423&PC=427870AA
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Het ‘wilde’ genieten…
Voorjaar – Zomer – Najaar – Winter
Dank jullie wel!
Ja, dank jullie wel, want mede door de regelmatige
vraag of de recepten die we twee jaar lang deelden
in een boek konden verschijnen is daar nu gehoor
aan gegeven.
Uiteraard was dat niet ‘zomaar’ voor elkaar, eerlijk
gezegd had ik het schrijven van boeken
geparkeerd, zo niet achter mij gelaten.
Ooit begon ik met een eerste boek:
• Decoreren met mos, gaas en wilgentenen
Daarna volgden er meer;
• Betaalbaar decoreren;
• Handboek bloemschikken;
• Wat je niet verteld wordt over vaccinaties;
• Nooit geweten dat je zevenblad kan eten;
• Nooit geweten dat je viooltjes kan eten;
• Nooit geweten dat je goudsbloemen kan eten;
• Nooit geweten dat je vergeet-mij-nietjes kan eten;
• Nooit geweten dat je duizendblad kan eten;
• Help, er zit een pastinaak in mijn soep;
• Help, er groeit superfood in mijn tuin.
Het eerste boek kwam uit bij Uitgeverij Forte, de twee volgende bij Cantecleer/Tirion.
Vanaf het vaccinatieboek tot en met superfood bij Uitgeverij Succesboeken.
Overigens zijn deze nog te koop, behalve het vaccinatieboek.
Het was mijn eigen besluit deze niet in de herdruk op te nemen omdat er inmiddels meerdere
boeken via anderen geschreven waren en mijn focus op de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen lag. Wanneer je een dergelijk boek in de herdruk laat gaan dan dien je wel de
allernieuwste nieuwsfeiten op te nemen, wat neer kwam op een heel boek opnieuw doorlopen. En daar had ik geen tijd voor, gezien alle andere activiteiten die we organiseerden.
Plus dat, wanneer je weer aandacht geeft aan andere zaken, je beide onderwerpen niet optimaal kunt neerzetten.
De boek(jes) ‘Nooit geweten…’ bevatten meerdere planten per deeltje, de titel geeft aan dat
ook die plant is opgenomen in dat bewuste boekje.
Na het boek ‘Help, er groeit superfood in mijn tuin’ (wat gaat over de brandnetel, de paardenbloem en het zevenblad) stopte het schrijven van boeken.
Het was klaar, het liep zoals het liep, totdat ik vorig jaar in de loop van de zomer een uitnodiging kreeg via Uitgeverij Mayra Publications om boeken te schrijven. Voor mij zomaar ‘uit het
niets’ en ze zeggen wel eens: ‘van het één kwam het ander’ waardoor de invulling van vier
boeken ontstond. Het eerste deel is een feit: “Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar”.
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Het deel dat aandacht geeft aan de Zomer zijn we nu aan het samenstellen, is zelfs al bijna
klaar en het Najaar en de Winter komen daar meteen zo snel mogelijk achteraan.
Recepten met heldere foto’s, foto’s van de planten zoals ze er in dat jaargetij uit zien.
Dus … boek nummer 12 is net uit sinds mijn eerste stappen op het schrijverspad.
Een uiteenlopende verzameling maar ook dat is gelopen zoals het is gelopen. Bijzonder.
En ondanks dat ik zelf had aangenomen dat het allemaal genoeg was, afstand had genomen
om meer boeken samen te stellen, verraste de mail mij vorige zomer, dachten we na en kwamen we tot de conclusie dat we mooi konden beginnen met een nieuwe serie.
Enne … ik ben dankbaar dat ik deze uitnodiging kreeg en er vanuit jullie regelmatig vragen
kwamen of de recepten ook op papier konden verschijnen.
Bestellen kan via internet, via boekhandels en via mij.
Wij verzenden het boek inclusief verzendkosten binnen Nederland. Voor daarbuiten vragen
we een aangepaste vergoeding.
De prijs bedraagt € 24,95
Wie wil kan het ook als cadeau laten verzenden naar een opgegeven adres.
Hoe dat in zijn werk gaat kun je vragen: anneke@project7-blad.nl
Voor wie het boek (in eerste instantie het deel gericht op het voorjaar, eerdaags de zomer en
daarna de anderen) kan met onderstaande gegevens ook terecht in elke boekhandel of verkoopadres waar men boeken via het Centraal Boekhuis afneemt.
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Anneke Bleeker
Uitgever: Mayra Publications
ISBN-13: 978-9079680948
Tekst op de achterkant van het boek:
Het ‘wilde’ genieten - Voorjaar
Het Wilde Genieten kan beginnen met dit eerste
boek waarin het voorjaar centraal staat.
Recepten, tips en informatie; de groenten, kruiden
en eetbare bloemen groeien letterlijk
voor onze voeten.
Dit boek bevat heel veel recepten.
Recepten waarbij er altijd een combinatie is gemaakt van gekochte en geplukte ingrediënten.
De gekochte ingrediënten zijn altijd van biologische
oorsprong. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Dit boek
is niet als kookboek bedoeld maar als inspiratiebron
om dat wat we kunnen ‘scoren’ in de vrije natuur
en/of onze tuin toe te voegen aan de maaltijd.
Het is bedoeld om jou als lezer zelf combinaties te laten bedenken. Je mag natuurlijk alles
exact namaken, maar het is belangrijk dat je zelf ook op leuke ideeën komt.
De recepten zijn ook heel eenvoudig uit te voeren; iedereen kan hiermee uit de voeten.
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Dat is juist het leuke: we hoeven geen Hogere Hotelschool te doorlopen om, met datgene
wat Moeder Natuur ons schenkt, een fantastische maaltijd op tafel te toveren, gezellige
hapjes te presenteren, of heerlijke watertjes met een smaakje te laten ontstaan.
Daarom is dit een boek voor iedereen met een beetje interesse in dat wat we kunnen ‘scoren’
wat onze voorouders heel normaal vonden.
Terug naar onze roots!
Anneke Bleeker

_____________________________________________
Verplicht lezen!
Konden we dat maar zo stellen!
Helaas, dat kunnen we niemand opdringen, verplicht lezen.
Maar het boek …

De komst van de Transitie
CORONACRISIS
Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij …
… zou eigenlijk door iedereen gelezen moeten worden.
Wellicht beangstigend, maar wel de realiteit. We zien het gebeuren en als je het grote verband
begrijpt dan begrijp je ook wat men aan het uitrollen is. We worden gemanipuleerd, bedonderd en overdonderd.
Vooral ook overdonderd want daardoor raken velen lamgeslagen en lopen zij als makke schapen achter alles aan. Men laat zich muilkorven want anders kan men niet met het openbaar
vervoer. Hoe bizar is dit.
Gisteren zag ik in een nabijgelegen plaats een bus rijden met uiteraard een buschauffeur en
achter hem verdeeld, met flinks afstand ertussen, vier passagiers, zij allen met ‘muilkorf’ en
de buschauffeur droeg geen ‘korf’.
Dit is al iets wat vragen moet oproepen. Hij of zij niet en de passagiers wel?
Er gebeuren zoveel dingen die te benoemen zijn die zich in de afgelopen maanden zijn gaan
ontvouwen, te veel om hier even aan te halen en bovendien staat er alweer genoeg in deze
nieuwsbrief.
Graag deel ik een paar stukken tekst uit het hierboven genoemde boek.
En een gedachte van een ruim 80-jarige man:

Coronamaatregelen…
De STASI in de DDR in de jaren 1960-1990 is verhuisd.
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In Nederland hebben ze een 2e tehuis gevonden om hun idealen wereldkundig te maken
betreffende de te nemen coronamaatregelen.
L.J. Singor
Warmenhuizen
19 juni 2020
Hieronder een aantal triggers uit het boek en de link om deze wellicht te bestellen.
Uit:

De komst van de Transitie
CORONACRISIS
Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij…
Om te beginnen moeten we leren kritisch te zijn over onze eigen manier van denken. Wij zijn
gewend - al sinds onze eerste schooldag - informatie te aanvaarden vanuit een passieve instelling. We accepteren wat ons aangeboden wordt door de leraar voor de klas (die zelf ook in
een klas gezeten heeft), die en passant de informatieverstrekking ook aan autoriteit koppelt.
Vragen stellen? Liever niet, het vertraagt de les.
Leerlingen die veel vragen worden als lastig ervaren. Als je zo jaar in jaar uit op deze wijze je wereldbeeld opbouwt, vanuit een passieve en kritiekloze houding, leer je het wel af onafhankelijk
te denken.
Een vraag stellen is aangeven dat je inzicht op een
zeker punt begrensd is. Het aangeven van deze
begrenzing door die vraag is een opening bieden
naar de leraar, zodat hij in staat is meer inzicht
over te dragen. Na verloop van tijd leren we dus
af vragen te stellen en hobbelen we braaf mee in
de machinerie.
En als je na school thuis komt, dan is daar de televisie. De voortzetting van hetzelfde proces. De
televisie beïnvloedt het gedrag van de jeugd.
Het beïnvloedt hun manier van denken, hun kleding et cetera. Ouders leggen het onherroepelijk
hiertegen af. Als u de knop omzet, gaat het wel
via het schoolplein of hun mobieltje..
Laten we eerlijk zijn tegenover onszelf. Is het niet
zo dat wij op deze manier worden gevormd? Als
er een mening wordt verkondigd die tegen de
heersende zeden ingaat dan is dat de mening
van een rebel, een ketter of een samenzweringstheoreticus. In ieder geval iemand die ons hoofdpijn bezorgt en waar we geen tijd voor hebben.
Vooral niet als die mening ons wereldbeeld aantast. Het wereldbeeld waarmee we opgegroeid
zijn, waarin we ons veilig wanen.
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Informatie komt tot ons op een eenduidige manier, in hapklare brokken. Tegendraadse meningen moeten we analyseren op waarheidsgehalte, iets dat we slecht kunnen. Dit leren we niet
via school of de media. Als we het proberen dan wordt het zo ingewikkeld dat we ons niet
eens kunnen oriënteren, dus we laten het maar zo.
Als iemand ons duidelijk wil maken dat we wel eens gemanipuleerd zouden kunnen worden,
worden we boos en willen we dat niet toegeven. "Wie denk jij wel dat je bent”
‘Je denkt zeker dat je alles weet' et cetera. De persoon wordt afgeserveerd met een stempel
op zijn hoofd en wij zijn er van af.
Wat als 'waarheid' wordt ervaren komt voort uit wat als 'officiële' bron wordt gezien: 'het
onderwijs en de gangbare media'. Waar de 'officiële' bron ontheven schijnt te zijn van iedere
bewijsvoering, dient de 'fantast' met een tegendraadse mening alles te 'bewijzen'. En als dat
dan lukt, wordt hij nog steeds genegeerd of belachelijk gemaakt. Voor onze leiders is het op
deze manier natuurlijk geen enkel probleem ons te manipuleren.
*****
Liggen er in Irak of Darfur, of Gaza en de West Bank geen urgentere zaken te wachten? De
prioriteiten zijn onbegrijpelijk! Zo gevaarlijk is mazelen niet. Vroeger kreeg iedereen gewoon
de mazelen. Ook alle andere kinderziekten zoals de bof en de rode hond overleefden we
allemaal gewoon toen we klein waren. Waarom wordt er niet eerst wat gedaan aan de
economie en de levensstandaard in eerder genoemde landen? Blijkbaar is daar geen geld
voor. Of heeft men een verborgen agenda?
In het boek van de chirurg Johan van Dongen, Pleidooi voor de Aap uit 1997, zegt deze:
"Nieuwe epidemieën zijn geen toevallige natuurfenomenen maar een complexe samenloop van omstandigheden, waarbij persoonlijke ambities van wetenschappers, de macht
van politiek en militairen evenals de commerciële belangen van de farmaceutische industrie
op een bizarre wijze zijn verweven'
De vijfde generatie (5G)
De komende jaren zullen ongekende maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Vrijwel
alles dat we bezitten en kopen zal antennes en microchips bevatten. Alles zal draadloos
verbonden worden met de vijfde generatie mobiel internet.
Uit:

De komst van de Transitie
CORONACRISIS
Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij
Uitgever
ISBN

: Mayra Publications
: 9789079680986

Klik op een van de onderstaande links als je het boek wilt bestellen, daarmee steun je de activiteiten van Project 7-blad en het kost jou niets extra! Dank je!
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079680986&PC=427870AA
Anneke Bleeker
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Hoi lieve mensen
Het lijden is voorbij, we vertoeven in de nieuwe tijd. Maar ik probeer om opnieuw de antwoorden te vinden omdat het leven geen zin lijkt te hebben omdat zonder het vergetene er
een leegte is.
Ik bid tot god of hij de ander alsnog wil laten inzien wat hij mij heeft aangedaan. Maar god laat
zich niet voor mijn karretje spannen en spreekt met andere woorden. Ik wil merken dat de
ánder het nu moeilijk heeft. Ik wil gerechtigheid zien, wraak en dan pas ga ik genieten van de
nieuwe wereld. Het word mij duidelijk dat ik mijn éigen levenslessen vergeten ben.
Mijn ervaringen en aangeleerde patronen mag ik nu loslaten, mijn verleden hoef ik niet mee
te nemen in het heden om zo mijn toekomst als vanouds vertrouwd her te beleven.
Ik ga niet meer opzoek naar heling van de pijn voor mijn afgewezen en afgescheiden delen, ik
laat ze vrij en kom zo in een ont-moeting die mij heel maakt.
Het lijden is voorbij, we zijn in een
nieuwe tijd aangeland.
Gaan we nu wéér opbouwen? Zodat
er mooiere, vernieuwde muren komen te staan?
Nee! Nu gaan we planten! Zodat het
aardse leven weer een belevenis is
vol afwisselende kleurrijke avonturen.
Vol verlangen, nieuwsgierig, welke
nieuwe medeschepselen mogen we
gaan verwelkomen?
Dat er nieuw virus kwam geeft mij
goede moed omdat dat voor mij weer een bewijs was dat er in deze schepping nog steeds
geschapen word.
De gehele mensheid in eenzaamheid en opoffering, zoals een retraite in het klooster.
Vaak worden we verblind door de
zegeningen van god.
Het kan gebeuren dat degene die
uit het oude al hun genoegen haalden zullen proberen om die wereld
nog iets langer stand te laten houden. Zodat ik zonder de lasten ook
geen gebruik meer mag maken van
de lusten van deze oude wereld en
wanneer ik niet mee speel met hun
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spel met de bijbehorende spelregels is dat gerechtvaardigd. Een spel vormgegeven met geld,
door machines en elektriciteit.
Om een vrije bewoner van de nieuwe wereld te kunnen zijn mag ik mij niet vast blijven klampen aan de fijne oude dingen.
Mijn vleugels heb ik nu maar durf ik er ooit mee te vliegen?
Het lijden is voorbij, heb
moedig vertrouwen en let
goed op al je zegeningen, tel
ze één voor één en vergeet er
geen en je ziet gods liefde
door alles heen.
Iedereen bezit de vonk van
goddelijke liefde en vraag ik
mee om die liefde in te
zaaien.
Liefs arie

foto’s j. slieker

_____________________________________________
Ken jezelf en onzekerheid
Onzekerheid dat is nu wel een dingetje in deze periode.
Niemand weet even hoe de toekomst eruit gaat zien met deze intelligente lockdown. Het allerbelangrijkste is om bij jezelf te blijven en je niet te laten opslokken wat de Main Stream
Media je laat zien.
Mediteren en yoga wil daarbij goed helpen. Je komt dan bij jouw innerlijk weten, jouw ziel. Ga
naar binnen, zoek dat rustige plekje binnenin jezelf waar je je veilig weet. Zelf ben ik een groot
fan van Yin Yoga. Niet al te moeilijke bewegingen en posities, maar toch groot effect om in
jouw lijf thuis te komen. Bedenk dat je in iedere situatie kunt kiezen of je in angst of vertrouwen kunt gaan zitten. Dan nu die onzekerheid…die heeft te maken met daadkracht, hoop,
aanmoediging, besluitvaardigheid, levensdoel en innerlijk weten.
Zaken uitstellen (bijvoorbeeld de boekhouding) of snel opgeven als er iets misgaat (zie je wel,
ik kan het toch niet). Maar ook je ontmoedigd voelen na een kleine tegenslag en geen besluit
kunnen nemen. Iets nuttigs willen doen, iets zinsvols, maar niet weten wat je roeping is. Of
juist weten wat je wilt doen, maar twijfelen aan je eigen oordeel.
Daarover gaat de Bachbloesemgroep “Ken jezelf”.
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We beginnen met Hornbeam (Haagbeuk), dat is een
moeheidsmiddel net zoals Olive en Oak. Het heeft te
maken met een passief leven, dus dingen laten
gebeuren. Je kracht uit handen geven zoals een kind dat
doet (erop vertrouwen dat de ouder het beste met je
voor heeft en weet wat het beste voor je is). Het is voor
mensen die te eenzijdig leven. Denken dat ze al snel iets
niet aankunnen of ze kijken tegen veel dingen op om te
doen. Door het passieve zijn zij geestelijk en lichamelijk
niet sterk genoeg meer om de taken in hun leven te
dragen. Hornbeam geeft nieuwe energie. Je gaat
productiever leven en vermoeidheidsproblemen lossen
op.
Hornbeam geeft je daadkracht in het leven
Gorse (Gaspeldoorn) gaat over uiterste wanhoop. Alle
hoop al opgegeven dat er nog iets gedaan kan worden
aan de situatie of ziekte die je onder de leden hebt. Je
wilt nog wel iets oppakken, maar doet het niet voor jezelf. Eerder om de ander een plezier te doen. Je bent
vergeten dat je zelf de bron bent van veranderingsprocessen. Door steeds meer afstand te nemen van die
bron, ga je er daardoor uitzien als een levend lijk. Donkere kringen onder de ogen, bleke huid. Niet inzien dat
de negatieve verwachtingen mede de oorzaak zijn van
teleurstellingen. Zo wordt steeds weer het idee dat je
situatie hopeloos is, bevestigd. Gorse opent de bron
naar een diep niveau van levensoptimisme. Stimuleert
het vertrouwen in het zelfgenezend vermogen en zorgt
voor gevoelens van hoop.
Gorse helpt het leven in eigen hand te nemen
Bij ontmoediging komt Gentian (Gentiaan) om het hoekje
kijken. Als dingen niet lukken of goed lopen, waardoor je
weer gaat twijfelen aan jezelf. Je bent dan gefixeerd op
tegenslagen en alles wat mis kan gaan. Een crisis zoals
ontslag van je werk, door de Coronamaatregelingen geen
inkomen, een uitkeringsaanvraag die niet gehonoreerd
wordt, ruzie met je partner of in de familie, sterfgevallen
of ziekte etc. wordt niet gezien als een gebeurtenis die bij
het leven hoort. Je niet kunnen voorstellen dat erge dingen die je overkomen, verwerkt kunnen worden en zelf
kunnen bijdragen tot persoonlijke groei. Gentiaan helpt
je om het vertrouwen in het leven groter te maken. Dat
je weer gelooft in de goede dingen van het leven.
Gentian geeft aanmoediging
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Scleranthus (Hardbloem) heeft te maken met keuzes maken.
Het werkt rustgevend als je last hebt van rusteloosheid en
wisselende stemmingen (dit laatste is ook het geval als je
energieveld te open staat en je andermans emoties oppikt –
vaker bij hooggevoeligheid). Niet kunnen kiezen en
aangetrokken worden door meer dan één mogelijkheid.
Ook reisziekte en vandaag hier een pijntje en morgen daar een
pijntje horen bij deze bloesemremedie. Door Scleranthus gaat
energie in rustiger banen stromen. In lichamelijk opzicht gaat
het beter en kun je meer ontspannen functioneren. Bovendien
krijg je meer inzicht in jouw keuzemogelijkheden.

Scleranthus maakt besluitvaardig (foto wikipedia)
Wild Oat (Ruwe Dravik) speelt een rol bij versnipperde
energie. Het is een hulpmiddel voor veelzijdige mensen
die geen duidelijke richting in hun leven kunnen bepalen. Aan veel projecten beginnen, maar niets afmaken.
Gewoonweg te veel interesses hebben. Je niet kunnen
voorstellen dat je je beter in één ding per keer kunt verdiepen. Je wilt iets nuttigs doen, maar je weet niet wat
jouw levensmissie is. En deze is ook voor introverte
mensen die denken te veel remedies nodig te hebben.
Met Wild Oat vind je rust en een duidelijke richting.
Wild Oat helpt je jouw levensdoel vinden
Cerato (Loodkruid) heeft te maken met vertrouwen op
jouw intuïtie. Heel geschikt voor mensen die hierop niet
durven vertrouwen. Ze nemen keuzes met hun verstand in plaats met hun gevoel. Je zit dan veel in je
hoofd en niet in jouw gevoel. De eerste impuls is vaak
de juiste keus. Je twijfelt aan je eigen bekwaamheid en
willen dan graag de mening van anderen horen (die weten het vast beter
). Cerato zorgt ervoor dat je weer
vertrouwen krijgt in jouw eigen intuïtie.
Cerato brengt je in contact met jouw innerlijk weten
Deze keer geef ik je een boekentip mee. Dit boek kwam al verschillende keren op mijn pad,
maar toch had ik het nog niet gelezen.
Door het wegvallen van veel afspraken en bijeenkomsten, had ik tijd om mijn ongelezen boekenstapel te lezen. Het is een dialoog tussen Neale Donald Walsch en God. Jemig God…, zul je
wel denken. Kan dat wel? Is het niet een verschrikkelijk saai boek? Nou nee, het leest heel vlot
en God blijkt veel humor te hebben. Bovendien krijg je antwoorden op levensvragen en inzicht
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in het leven, relaties (jou en je ouders, partners, vrienden etc.), wat is mijn doel hier op aarde
en waarom zaken in de wereld lopen zoals ze lopen. Ik geef je op een briefje, dat je heel
nieuwsgierig wordt naar deel 2 en 3 van dit boek “Een ongewoon gesprek met God” of je nu
religieus bent en/of spiritueel of niets van dat alles. En ben je niet zo’n lezer, maar meer een
plaatjesmens. Goed nieuws…er is ook een stripboek van te krijgen.
Mocht je ergens in vastlopen qua relatie of in patronen, kijk even op de website hoe ik je kan
helpen: www.helenopnatuurlijkewijze.nl. Neem vrijblijvend contact op om te overleggen
wat voor jou de beste methode iss met de mogelijkheid een afspraak te maken. In augustus
behandel ik de groep “Maak contact met anderen” wat gaat over eenzaamheid. Tot de volgende keer!
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek

_____________________________________________
Morele en christelijke levensprincipes terzijde gelegd
in de race naar COVID-vaccins

De Europese Unie is bezig om de regelgeving voor het gebruik voor gentechnologie te versoepelen ten behoeve van een snellere productie van COVID-19 vaccins.
Over de gevaren van het gebruik van gentechnologie voor de productie van vaccins is nog niet
veel bekend. De effecten van de veranderingen in onze genen door het injecteren van (resten)
lichaamsvreemde genen kunnen zich op korte, maar uiteraard ook pas op langere termijn
voordoen. En het is inmiddels overduidelijk gebleken dat onderzoek naar de veiligheid van
vaccin niet de prioriteit is van de farmaceutische industrie.
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‘DNA-altering vaccines’ zijn vaccins die de erfelijke codes, die vastgelegd zijn in ons DNA (kunnen) wijzigen. Deze technologie is een nieuwe ontwikkeling in vaccinatieland. Het is ook een
medisch experiment, vanwege de onbekendheid over de (lange termijn) gevolgen van lichaamsvreemd DNA op ons eigen DNA. En gezien de enorme schaal waarop het COVID-vaccin
toegediend gaat worden is deze ontwikkeling op zijn zachts gezegd riskant.
Gentechnologie voor de productie van COVID-vaccins
Op 17-06-20 publiceert internationaal nieuwsagentschap Reuters het volgende bericht: ‘EU
proposes emergency leeway on gene engineering rules for coronavirus vaccines’ (De EU stelt
speelruimte voor op het gebied van gentechnologie voor coronavirus-vaccins’). Hieruit komt
het volgende citaat:
BRUSSEL (Reuters) – “De Europese Commissie heeft voorgesteld om tijdelijk de regels voor
proeven met geneesmiddelen waarbij genetisch gemodificeerde organismen zijn betrokken te
versoepelen. Dit zou een noodmaatregel zijn om de ontwikkeling van een vaccin tegen het
nieuwe coronavirus te versnellen.”
Lees verder:
https://stichtingvaccinvrij.nl/eu-stelt-speelruimte-voor-op-het-gebied-van-gentechnologie-voor-coronavirus-vaccins-ook-dat-nog/
De deal van Hugo de Jonge
Hugo de Jonge heeft aangegeven dat zijn deal met AstraZeneca niet de enige deal is die hij wil
sluiten. “Wij willen wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie
de race gaat winnen.”
Foetus cellijn en link met Nederland
Het door Hugo de Jonge aangekochte coronavaccin wordt gekweekt op de cellijn HEK-293 afkomstig van de foetus van een ongeboren meisje in Nederland (1972). Een farmaceutisch bedrijf waarmee hij in 10 dagen tijd een contract afsloot van naar schatting 185 miljoen Euro
voor ‘potentiële COVID-19 vaccins’. Met andere woorden: de koop is al gesloten, nog voordat
het vaccin bestaat. Dit is naar ons idee groen licht voor de mogelijkheid van ‘nog sneller dan
snel’, om de eerste te zijn die het vaccin op de markt brengt. Hierdoor bestaat er een grotere
kans op een riskant vaccin, met name vanwege de nieuwe DNA-technologieën die gebruikt
worden voor de productie en toediening van het COVID-19 vaccin. De vroegtijdige deal stelt
de winsten veilig, maar niet de veiligheid voor de bevolking.
De mening van een ter zake kundige Nederlandse Commissie interesseert de minister niet
(ook door de media genegeerd):
24 juni 2020 - Standpunt van COGEM, Commissie Genetische Modificatie (adviseert de regering over de milieurisico's van genetisch gemodificeerde organismen en informeert ministers
en staatssecretarissen over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie):
'De COGEM is om advies gevraagd naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling voor klinisch onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) ten behoeve van de behandeling of preventie van COVID-19 af te schaffen. De
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COGEM is een sterke voorstander van het verkorten en versoepelen van de procedures zolang
de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd blijft, maar is van oordeel dat het generiek
opzij zetten van de ggo-regelgeving, en het toelaten van ggo’s zonder dat een milieurisicobeoordeling is uitgevoerd, ONVERANTWOORD en DISPROPORTIONEEL is vanuit het oogpunt van
de veiligheid voor mens en milieu.'
https://cogem.net/publicatie/cogem-advies-n-a-v-voorstel-ec-om-de-milieurisicobeoordeling-bij-klinische-studies-t-b-v-behandeling-en-preventie-covid-19-af-te-schaffen/
Lees verder:
https://stichtingvaccinvrij.nl/het-lab-van-frankenstein-en-de-christelijke-levensprincipesvan-hugo-de-jonge/
Wij vragen ons ondertussen af hoe Hugo de Jonge zijn politieke ambitie in overeenstemming
brengt met zijn christelijke levensprincipes. God vergeeft ons al onze zonden?
© 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

_____________________________________________
Demonstratie Den Haag ‘tegen spoedwet’
Emm. Ik heb iets gehoord en het gaat over een picknick op het malieveld. Lijkt me leuk om te
gaan #Vaderdag tip
Ik las de post op Facebook, geplaatst op de Robert Jensen show door Satanley Ter Haar. Bijna
opgewonden liep ik naar mijn man en zei direct: Mensen trekken zich er niets van aan. Ze gaan
naar Den Haag, ondanks het verbod! Een dag later stond ik op het Malieveld te protesteren
tegen de ‘Spoedwet’ Covid 19 maatregelen. Ik zal uitgebreid verslag doen hoe deze dag is
verlopen, maar wil eerst mijn beweegredenen voor mijn vertrek naar Den Haag toelichten.

Tijdelijk de wet aanpassen voor Covid- 19
Voor de mensen die het niet weten: De regering wil onze grondwet veranderen wegens Covid
-19. ‘Dit wetsvoorstel past een groot aantal wetten aan om de continuïteit van het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur tijdens, de beperkende maatregelen als gevolg
van, de uitbraak van covid-19 te garanderen.’
Veel heb ik er niet van meegekregen op de televisie en radio. Ook niet over de gevolgen van
deze wet? Daarom heb ik besloten zelf op onderzoek uit te gaan. Op www.viruswaanzin.nl
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luisterde ik naar een ander geluid dan op NOS en andere mainstream media waar mijn onderbuikgevoel werd bevestigd. Deze wet is gevaarlijk en beperkt onze bewegingsvrijheid ongekend.
Ik was blij om te lezen dat 25.000 man gingen staan in Den Haag om te protesteren tegen deze
wet. Protesteren mag en kan in een vrij land, toch? Tot grote verbazing las ik zaterdag 20 juni
het officiële bericht op viruswaanzin FB pagina. Verbod op protest 21-6 tegen de spoedwet.
Zonder pardon! Geen enkel overleg met de organisatie. Wat is hier aan de hand? Ik hield mijn
hart vast.

Zoals de ouders zongen piepen de jongen
Bijgekomen van de shock hoorde ik de krijger in mij schreeuwen. Ga staan voor je VRIJHEID!
Ik was het met die krijger eens, tegelijkertijd dacht ik aan mijn baan, mijn imago en inkomen.
Maar de krijger was sterker: wat heb je aan je aan je baan als je straks geen kant meer op kan?
Duidelijk!
Ik was het met mijn innerlijke krijger eens. Ik en de toekomstige generatie moet zich vrij kunnen bewegen, samenkomen en gewoon hun grootouders kunnen bezoeken, kinderfeestjes
vieren en kunnen ondernemen. Reden genoeg om te gaan.
In overleg met mijn man en kinderen besprak ik de mogelijke gevolgen. Ja, ik riskeerde een
boete en kon worden opgepakt. Ondanks dat, was ik van plan vreedzaam te gaan, ik had geen
munitie bij me, stenen of een koekenpan. Ik zal er strijden met mijn hart door mijzelf te laten
zien. Mijn stem te laten gelden.

Richting Den Haag
Samen met Nadja, blonde jonge vrouw van 32 jaar en moeder van vier kinderen vertrok ik
naar Den Haag. Via FB kregen we contact. Helemaal uit Brunssum kwam ze mij ophalen zodat
we konden carpoolen. Ik was uiteraard heel benieuwd naar haar beweegredenen en de rit van
1,5 uur gaf ons de tijd elkaar te leren kennen. Nadja was heel stellig. Dit klopt NIET! Onze
vrijheid komt in het geding! De politie mag straks overal invallen, waar men geen 1,5 m afstand
houdt en kinderen uit gescheiden gezinnen moeten straks kiezen tussen de vader en de moeder. Ze vertelde over haar vader die COPD heeft: ‘Ik mag hem in de toekomst niet ophalen en
naar het ziekenhuis rijden als dat nodig is’;. Alleen omdat we te dicht bij elkaar zitten. Het
nieuwe AB’normaal’ accepteer ik niet.
Voorbij Utrecht werden we gevolgd door politie. Op motoren reden ze achter ons aan. Waarschijnlijk waren ze al bezig met het registreren van het aantal auto’s richting Den Haag. We
hadden een adresje om te parkeren en konden vrij gemakkelijk de stad binnenrijden. Na 10
minuten lopen rond 13.00, kwamen we op het Malieveld aan. Mensen liepen rustig het veld
op en sommige politie-eenheden spraken met ons als medeburger. Niemand kan je immers
verbieden een veld op te gaan en te gaan picknicken. We keken blij om ons heen, velen kwamen ons verwelkomen, gaven folders en flyers mee. Zij waren blij dat we er waren en wij
waren blij dat we niet alleen stonden ☺
Met 5000 tot 6000 man verliep onze picknick heel vreedzaam. We waren met elkaar verbonden en stonden voor onze vrijheid en onze rechten. Er werd gezongen er werd gesprongen en
onze boodschap schreven we met krijt op het fietspad langs het Malieveld. Uiteindelijk gaf de
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politie ons toestemming om er te staan. Dit werd niet omgeroepen, maar via FB werden we
daarvan op de hoogte gebracht. Het eerste wat door mij heen ging: Samen staan we sterk!
Ze kunnen ons met zo velen ook niet wegjagen, daarnaast, waarom zouden ze? We waren
daar samengekomen op een vreedzame manier. Een verslaggever van de NOS probeerde ons
te interviewen, maar zonder succes. Mensen wilden niet met hen in gesprek. Ik kon duidelijk
aflezen dat mensen de media niet meer vertrouwen, dan heb ik het over de grote spelers:
NPO, NOS en Hart v NL. Alles verliep goed en vreedzaam tot ongeveer 15.00 uur.

Tijd om te gaan
Ineens zag ik een groep mannen (vooral kaal met zwarte jasjes) het veld op lopen. We keken
elkaar aan en wisten: het is tijd dat we gaan. Inmiddels was het al 15.00 uur we hadden onze
statement gemaakt en ik had rekening gehouden dat er altijd mensen konden komen die de
rust en vrede wilden verstoren. Om die reden wilden we vertrekken, maar waar we ook heen
gingen, we zaten als ratten in een val. De ME had ons helemaal omsingeld. De politie begon
zich anders te gedragen en ik zag hoe een busje lukraaks begon te spuiten naar de menigte
zonder enkele waarschuwing. De helikopter en de drone vlogen boven ons hoofd. Ik had geen
omroep gehoord dat we vriendelijk weden verzocht om te vertrekken noch een waarschuwing
dat ze ons zouden belagen.
Uiteindelijk lukte het ons rustig weg te lopen en gezinnen met kinderen lieten we dan ook
voor gaan. Ik kon me niet onttrekken aan het gevoel dat de politie dit vreedzaam had kunnen
handhaven als ze dit hadden gewild. Na een half uurtje lopen gingen we een terrasje pakken.
Ik met mijn koffie en Nadja haar sigaretje. Even ontladen voordat we terugrijden naar het
zuiden. Ondertussen liepen de voorbijgangers van de demonstratie langs, die vertelden ons
dat het uit de hand is gelopen. Niemand was te spreken over de manier hoe de politie had
ingegrepen en allen deelden we een en hetzelfde gevoel. Vertrouwen in onze handhavers was
nimmer zo laag.

Veilig en voldaan thuis
Het ritje naar huis verliep vlekkeloos. Bij binnenkomst werd ik
omhelsd en geknuffeld. Heerlijk, ik zou er niet aan moeten denken mijn kinderen niet te mogen knuffelen in het openbaar. Met
voldaan gevoel kijk ik terug naar de afgelopen zondag. Ik ben blij
dat ik ben gegaan en voor mijn VRIJHEID ben gaan staan.

Waarom schrijf ik dit artikel
Velen van ons inclusief ikzelf kent onze grondwet niet en onze
rechten. Als we niet weten wat er in staat zullen we ook niet weten wat er wordt gewijzigd en als we daar achter komen dan kan
het te laat zijn. Terugdraaien van de wet is theoretisch mogelijk.
Dat theorie en praktijk niet hand in hand gaan weten we allemaal. Hoe tijdelijk was het ‘ kwartje van Kok’ ?
Lamija Džigal-Bektešević
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Antiviraal! Proost op je gezondheid!
Wat doen we toch moeilijk, het kan zo
eenvoudig...
Oost-Indische kers... de reddende engel, een schoonheid om te zien en helend.
Wonder o wonder, de natuur heeft van
alles in haar gezondheidskoffer.
Een tinctuur van Oost-Indische kers,
eenvoudig zelf te maken, werkt antiviraal, antibiotisch, desinfecterend en
slijmoplossend.
Men neme een glazen pot of fles.
Doe wat scheuten Oost-Indische kers, blad, bloemen,
zaden, maakt niet uit, in de pot of fles.
Giet daar wodka of jenever bij en laat dit mengsel,
goed afgesloten, een week of twee tot drie op kamertemperatuur staan.
Wel even dagelijks schudden en na deze weken de inhoud van de pot of fles zeven.
De tinctuur die dan klaar is voor gebruik in een brandschone fles schenken en in barre tijden neem je driemaal daags een klein half uurtje voor het eten een
theelepel van dit goedje.
Antiviraal!
Tja... hoe leuk willen we het hebben?
Proost op je gezondheid!
De bloemen, bladeren en zaden zijn ook eetbaar, dus
leef je uit!
Anneke
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We hebben genoten...

Woensdagmiddag 15 juli kwamen we van verschillende kanten bij elkaar in de kop van N-H.
We genoten eerst van een kop thee of koffie met wat lekkers en konden bijpraten en kennismaken.
Vele bekenden maar ook een aantal nieuwe gezichten die zich hadden laten inspireren samen
eens te kijken naar wat er groeit en bloeit aan o.a. zilte planten.
Na verloop van tijd stonden we op en reden we achter elkaar aan naar een plek die goed te
betreden is om bij heel veel mooie eetbare gewassen te komen.
We zagen van alles: wilde peen, pastinaak, ooievaarsbek, brandnetels, zeekamille, rozenbottels en vlieren maar ook zeekool en verderop, nadat we naar beneden richting het water waren gelopen, heel veel zeekraal, spiesmelde, schorrenkruid, zeeaster en uiteraard veel meer
soorten. Te veel om even te noemen maar we genoten met elkaar.
Allemaal gingen we huiswaarts met een maaltje groenvoer waar we netjes schaaltjes voor
hadden meegenomen en een mesje om niet nonchalant te oogsten.
Je hoeft geen sporen achter te laten daar waar je wat plukt.
Tevreden reden we weer de Afsluitdijk over richting huis.
Eerdaags komen we weer ergens bij elkaar met wie zich heeft opgegeven.
De natuur is inspirerend en schenkt heel veel energie.
Vitamientjes in deze bijzondere tijden!
Dank aan allen voor de gezelligheid, de belangstelling en tot ziens!
Anneke
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Recepten van Anneke
Acht spitskolen zijn nu zuurkool in wording...
Zelfgemaakte zuurkool is heerlijk en gezond.
Wij maakten weer een voorraadje van spitskolen. Deze koolsoort vinden wij succesvoller om
te verwerken dan witte kool.
Het eindresultaat is zachter en het verwerken gaat ook fijner dan van de wat hardere, stuggere
witte kool.
In de mei-editie van onze nieuwsbrief 'Het 'wilde' genieten' staat het recept voor de liefhebbers. Link hieronder:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-05-MEI-HET-WILD
E-GENIETEN.pdf
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Salade uit eigen tuin...
Diverse soorten sla van eigen oogst, aangevuld
met eetbare bloemen.
De bloemblaadjes van de dahlia los geplukt, zo
ook van de roos en het kaasjeskruid.
De duizendschoontjes, net anjertjes (familie van
elkaar) en het robertskruid (kleine geranium) in
hun geheel verwerkt. Bloempjes van duizendschoon wel van het bloembodem los geplukt.
Een feestje om te maken en een feestje om op
tafel te plaatsen. Er gingen nog granaatappel pitjes en linzen bij. Een dressing van crème fraîche, beetje mayonaise, rozenazijn, honing en een scheut olijfolie smaakte er niet verkeerd bij.

Aardappelsalade...
Een aardappelsalade met 'wilde' toevoegingen.
Bekijk het recept in de nieuwsbrief 'Het 'wilde'
genieten' van de afgelopen maand.
Link:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-HET-WILDE-GE
NIETEN-JUNI.pdf

Gebakken ei, een zomers schilderij...
Gebakken eieren kun je op vele manieren maken.
Bij ons ontstond er een zomerse sfeer in de koekenpan.
Wat er allemaal bij kwam kijken kun je zien in de nieuwsbrief 'Het 'wilde' genieten'.
Klik op onderstaande link en je komt in de juni-editie:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-HET-WILDE-GE
NIETEN-JUNI.pdf
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“Kom massaal morgen naar het Malieveld op persoonlijke titel.”
Die woorden roepen bij mij twee vragen op, welke persoonlijke titel? Als burger? Als mens?
Als volger van….?
Maar ook: waarom vraag je mensen te komen naar een bewezen strijdtoneel, waardoor dat
alleen maar verkeerd kan aflopen?
Demon-streren is niets anders dan het zogenaamde recht dat je hebt gekregen om je ongenoegen te uiten tegen het overheidsbeleid of een bepaalde gang van zaken.
Daar zit geen persoonlijke titel bij.
Je bent enkel, als burger, als BSN nummer, als deel van het systeem, aan het aantonen hoe
het systeem werkt, namelijk dat als de overheid doet iets wat jij niet prettig vindt, jij op straat
mag lopen in een optocht om te laten zien dat jij het stom vindt.
Daar stopt elke impact van demon-streren.
En dus schrijf ik het precies daarom op deze wijze. Het is enkel een verlengstuk van het demonische beleid dat onze wereld al eeuwen in de greep heeft.
Maar we zijn er nog steeds van overtuigd dat het werkt.
Er wordt daarbij verwezen naar de geschiedenis waarin zogenaamde grote veranderingen zijn
bewerkstelligt door volksopstanden. Daaruit concluderen we dat dit een succesvol middel is
om het beleid, en daarmee onze toekomst, te beïnvloeden.
Volksopstanden zijn overigens uit de hand gelopen massa demonstraties, waarbij het vooral
een beweging vanuit frustratie, boosheid, onmacht is die leidt tot rellen, plunderingen en heftige confrontaties met de politie, met aan alle kanten (collateral) damage.
Bijkomende schade zoals je ziet bij het huidige beleid en de tunnelvisie, maar ook al duidelijk
zichtbaar tijdens de afgelopen demonstratie(s).
Het op deze wijze opstaan voor je zelf, je kinderen en je toekomst creëert nog meer onrecht,
nog meer verontwaardiging, nog meer boosheid en nog meer angst en verdeeldheid. En daar
wordt dan dankbaar gebruik van gemaakt.
Toch blijft de heersende overtuiging dat demon-streren effectief is, zeker bij grote massa’s en
dat er daardoor verandering komt.
Echter uit het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
En als je kijkt naar hoe effectief de volksopstanden in het verleden waren, dan is het interessant om te bekijken of er daardoor werkelijk iets is veranderd.
Als ze echt zinvol waren zouden we nu niet in deze situatie zitten. Dan zou er al lang een eerlijk
en rechtvaardig systeem zijn. Dan zou de elite niet meer aan de touwtjes trekken. Dan zouden
de machthebbers niet ons nog verder willen en kunnen knechten, controleren en overheersen.
Toch?
Als al die opstanden, als al die revoluties daadwerkelijk de beste oplossing waren, waarom is
dan niets opgelost en staan we nu voor misschien wel het grootste kantelpunt in de wereldgeschiedenis ooit?
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Petities worden massaal getekend, rechtszaken gestart, demon-straties aangevraagd, en burgerlijke ongehoorzaamheid aangemoedigd.
We blijven de gebaande paden volgen, die nooit een blijvende verbetering hebben gebracht.
We spelen nog steeds hetzelfde riedeltje af. Over and over again.
Zo is het spel, en zo moet het gespeeld worden. Ik schreef er van de week al over.
We blijven er aan mee doen, maar feitelijk verandert er niets.
En ondertussen trappen we in de grootste valkuil, namelijk het plan van chaos creëren, verdelen en heersen.
Dus worden mensen tegen elkaar opgezet, wordt ingezet op de emoties in plaats van op liefde.
Enerzijds roepen de maatregelen en de handhaving (bewust) agressie op, zodat er daarna hard
kan worden ingegrepen en de maatregelen verder kunnen worden aangetrokken. Nu is bijvoorbeeld op ‘persoonlijke titel’ demon-streren al strafbaar.
Aan de andere kant zal meer dan 60% van de mensen die niet tegen alle maatregelen zijn ook
boos worden, omdat ze nu in gevaar denken te zijn gebracht. En de protesterende groep
wordt weer boos om het onrecht dat hen wordt aangedaan.
Dit is bewust chaos creëren en heeft niets maar dan ook niets te maken met liefde en opstaan
voor je rechten, maar enkel met angst, macht en reageren met als centrale pion onze kindpijn.
En in plaats van echte verandering zorgden volksopstanden in het verleden enkel voor wisseling van de macht en misschien een minimale aanpassing van het systeem. Maar dat kon simpelweg worden opgelost door wat schuiven met poppetjes, waardoor de onderliggende
agenda gewoon kon worden voortgezet en jaren later staan we er nog slechter voor.
Dit is het spel dat we zelf in stand houden. En we worden als ratten de val in geleid.
Zolang we blijkbaar nog steeds een leider nodig hebben, en dus iedere keer weer iemand zoeken die onze reddende engel is, onze Messias, ons baken van hoop, blijven we dit systeem in
stand houden. Zeker als die redder niet verder kijkt dan de mogelijkheden binnen het systeem
waarin we juist vast zitten.
Wil je iemand vereren, adoreren, en/of aanbidden, vereer dan de Aarde, het Universum, God,
je ziel, want zij zijn allemaal één.
Wil je iets doen?
Wil je echt structurele verandering?
• Denk dan out of the box.
• Bouw netwerken.
• Creëer een nieuw (geld/ruil) systeem.
• Richt community’s op.
• Verbouw gezamenlijke moestuintjes.
• Zorg voor wateropslag en filtersystemen.
• Stap in nieuwe onderwijssystemen.
• Bedenk nieuwe innovaties voor een duurzame wereld.
• Werk aan je innerlijke balans.
• Zorg voor elkaar.
• Help elkaar.
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Er is zoveel meer dat je kan doen dat daadwerkelijk een nieuwe wereld creëert, dan mee blijven doen aan een systeem dat duidelijk niet in het belang van de massa is, maar waarbij de
massa wel wordt gebruikt om het in stand te houden door eeuwenoude trucjes als de verdeelen heerstechniek en het inspelen op angst en onze zoektocht naar de verlosser.
Bouw netwerken van licht en liefde.
Gebruik ze als zuilen voor een duurzame wereld, waarin harmonie, eenheid en gelijkheid centraal staan.
• Die veranderen de wereld.
• Die lossen de sluiers van angst op.
• Die transformeren het oude
• Die maken ruimte voor het nieuwe.
Laten we nieuwe zuilen bouwen.
Zuilen van liefde en licht waarop onze toekomst en die van onze kinderen kan worden gebouwd.
Jij en ik .
Wij samen.
Let's Bee4Light
Let's create our own new BeeHive
Let's Bee
Liefs,
Eveline
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Net als dat je de spijker op zijn kop kunt slaan, zo kun
je de plank ook volledig mis slaan.
We spelen met zijn allen momenteel timmerman en aangezien niet iedereen op dat gebied
even deskundig is, maar men zich er wel mee
bemoeit, blijven we maar hoger bouwen terwijl
ons fundament steeds wankeler staat.
Met als gevolg dat we nu meer bezig zijn met
het stutten van onze basis en met schadebeperking, dan met datgene waar onze aandacht
echt op zou moeten liggen.
In de hele discussie over hoe het virus te beteugelen, wordt er ondertussen van alles geroepen. Vooral voor wat betreft de besmettelijkheid en de verspreiding ervan zijn er verschillende visies. Waarbij ik de visie dat een virus helemaal niet bestaat even buiten beschouwing
laat en ook niet dieper inga op of het nu een
‘normale’ griep is of niet.
In eerste instantie leek de ‘intelligente’ lockdown een logische stap om even op de stop knop
te kunnen drukken en te beraden hoe verder. Dat dit een mega impact had op het leven, de
grond- en mensenrechten en de economie behoeft verder geen betoog. Daar is ondertussen
iedereen het wel over eens.
Vervolgens worden de gronden waarop de maatregelen zijn gebaseerd en voortduren, niet
alleen continu gewijzigd, maar ook worden eerdere gronden onderuit gehaald door voortschrijdend inzicht en soms zelfs ontkent.
Daarover maakt het volk zich logischerwijs zorgen.
Want ondertussen lijkt het nieuwe normaal, gebaseerd op termen als de 1,5 meter samenleving, afstand houden, desinfecteren, handen stukwassen, controle, tracking, rapporteren, isoleren en vooral tegen je menselijke natuur ingaan, zich steeds dieper in onze samenleving te
verankeren.
Niet vrijwillig, maar gedwongen door een regering die blijkbaar niet zelfstandig handelt, maar
klakkeloos de richtlijnen van een discutabele WHO overneemt en daarbij zelfs bereid is deze
in een noodwet vast te leggen. Waarbij het systematisch en langdurig schenden van onze
grond- en mensenrechten niet wordt geschuwd.
De één na de andere oplossing, of beter gezegd aanpassing aan dit nieuwe normaal, wordt uit
de grond gestampt. Waar voorheen de leuze: ‘Dit blijft zo tot er een vaccin is’ het standaard
antwoord was, lijkt ook dat niet meer leidend. Want diverse media en ‘experts’ geven al aan
dat bepaalde gewoonten nooit meer zullen terugkomen. Niet omdat de angst er nog inzit of
de noodwet dit verplicht, maar vooral omdat we steeds meer gewend raken aan dit nieuwe
normaal.
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En waar sommigen nog de pan uit knetteren als ze alleen maar denken aan een mondkapje
en de onmenselijke maatregelen, volgt toch zeker een groot deel van de bevolking de maatregelen op.
Je kunt je daarvan overigens afvragen wie beter af is. Diegenen die zich met hand en tand
verzetten en zo meteen alsnog eraan moeten geloven? Of degenen die zich nu al conformeren?
Waarschijnlijk zullen beiden een innerlijke worsteling ervaren.
Maar doordat je je conformeert, raak je beetje bij beetje de verbinding met jezelf kwijt, dus
zul je die innerlijke strijd niet zo erg meer voelen. Je wordt dan wel steeds meer een soort
zombie. Maar wellicht komt dat goed uit. Want het einde is niet in zicht.
We worden ondertussen steeds meer afgeleid met allerlei oppervlakkige, schijnbaar nutteloze
en destructieve maatregelen. Je ziet dit wereldwijd. Lockdowns worden weer ingesteld, wetten doorgedrukt, en vooral worden heel veel tegenstrijdige, onduidelijke maatregelen af gegeven.
Het credo: verdeel en heers is duidelijk zichtbaar. Hoe meer chaos en verwarring, hoe beter.
Daarnaast wordt ieder kritisch tegengeluid steeds meer de mond gesnoerd en wordt er enkel
dat toegestaan wat in deze strategie past. Zelfs de demonstraties waarbij de massa op de
knieën met een mondmasker op roept ‘I can’t breathe’ dienen dit doel.
Namelijk volledige onderwerping aan de idioterie van de machthebbers, waardoor we allemaal ofwel razend ofwel dociel worden, elkaar aanvallen of onze pijlen richten op de heren
politici, maar ondertussen compleet vergeten waar het echt om draait en uiteindelijk geen
lucht meer krijgen.
En zo wordt in steeds meer landen de volgende stap gezet, namelijk die van verplichte mondkapjes. Mondkapjes die niet beschermen tegen het virus, dat staat zelfs op de verpakking,
maar waar menigeen zelfs om roept en aan meedoet. Want ja alles in de strijd tegen de verspreiding van en de oorlog tegen het virus.
En zoals ik al aangaf zit het hem juist daarin. We hebben de verkeerde focus.
Want de grote tegenhangers en critici van dit beleid richten zich ook op het aspect van verspreiding en besmettelijkheid. Ze komen met theorieën over aerosols die als kleine deeltjes in
de lucht bij slechte ventilatie zorgen voor besmetting. En hierin zit nu net de uitnodiging en
opening voor de WHO en onze regering. En die hebben dit met open armen ontvangen.
Je hoeft namelijk geen expert of complotdenker te zijn om te kunnen concluderen dat hun
antwoord op deze theorie de invoering van verplichte mondkapjes in het openbaar leven is.
Want zoals we ‘weten’ is er behalve in een vliegtuig, eigenlijk nergens goede ventilatie.
En aangezien mensen zelfs daar een mondkapje op moeten, is het ‘logisch’ dat we dan overal
ze moeten dragen. In winkels, openbare gebouwen, scholen, sportscholen, kerken enzovoorts. En in het kader van veiligheid is het ook beter om ze op te doen in winkelstraten en
parken. Want zo’n masker op en af doen geeft ook weer risico’s op besmetting.
Door te focussen op het bestrijden van de maatregelen van de overheid als het gaat om verspreiding en besmettelijkheid slaan we niet alleen de plank mis, maar staan we ook standaard
met 2-0 achter. Wat we ook doen, hoe hard we ook protesteren, hoeveel petities we tekenen
en hoeveel rechtszaken we opstarten, het resultaat zal hetzelfde blijven als wat al die tijd al
duidelijk in de planning zat.
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Met als extra voordeel voor de overheid zelfs, dat het ons goed afleidt van waar onze focus
echt op zou moeten liggen.
We bakkeleien over randzaken en randvoorwaarden, terwijl overduidelijk de overheid al enkele maanden, zonder enige toekomstig einde, ons privéleven bepaalt en niet van plan is die
teugels ook maar iets te gaan laten vieren. Niet alleen wordt er buitenshuis bepaald wie waar
mag staan, onder welke voorwaarden en met wie, maar ook is de controle over ons leven
binnenshuis groot. Het ‘kijkje achter de voordeur’ behoort voorgoed tot de bevoegdheden,
evenals verplichte quarantaine, opname, monitoring, behandeling en controle.
En dit is niet van de afgelopen maanden. Dit is al jaren aan de gang. Onze privacy is al lang
weg. Onze vrijheid is stukje bij beetje ingekaderd. Overheidsinstanties en grote corporaties
weten precies wat we doen, waar we zijn, wat onze voorkeuren zijn en manipuleren die veelal
ongemerkt, zodat we precies doen wat voor hen goed uitkomt.
De democratische rechtstaat is al lang verworden tot een schim van wat ooit de bedoeling
was. De politiek is er niet voor het volk, maar puur als verlengstuk van een barbaarse, satanische en narcistische elite. Diezelfde elite wiens agenda’s ondertussen open en bloot op tafel
liggen.
Waardoor het maar wat goed uitkomt, dat wij groepen en leiders volgen die ons ook weer
afleiden van het meest belangrijkste wat er nu speelt.
En dat is de oorlog om ons bewustzijn.
We gaan naar een nieuwe wereld en jij en ik hebben de keuze of dat we stug en star tegen het
oude blijven vechten of dat we nu al ja zeggen tegen het leven dat ons hart ons al jaren influistert. Het is nu tijd om ons te verenigen, om met gelijkgestemden het leven op te gaan
bouwen. Zonder angst voor uitsluiting of wat komen gaat. Want daar tegen vechten is vasthouden aan het oude en houdt diezelfde wereld vol angst in stand.
We mogen aandacht gaan geven aan het bewust worden van onszelf en van de wereld zoals
die zou moeten zijn en van hoe we deze samen kunnen creëren.
We zijn al eeuwen geketend en dit is het resultaat. We worden ook nog monddood en lichamelijk ziek gemaakt. Je kunt met de vinger wijzen of bekijken welke spiegel dit is. Is dit niet
wat we al die tijd hebben toegestaan en zelfs mee hebben ingestemd? Zo binnen zo buiten?
Want stel jezelf eens de vraag, als je de maatstaven voor risicogroepen voor dit virus aanhoudt, behoor jij dan tot die groepen? Wordt jij geraakt op welke manier dan ook door dit
virus: emotioneel, mentaal, fysiek? Of leef jij geZONd en in balans, vervul jij je zielsmissie en
leef je in licht en liefde?
Ik vraag me af, wat als iedereen vanuit zijn hart zich gaat focussen op waar zijn talent(en)
liggen en zo de nieuwe wereld vol liefde, verbinding en harmonie mee helpt opbouwen?
De stop knop is ingedrukt, we kunnen nu de reset knop indrukken.
Wat kies jij?
Kies jij voor je natuur

of blijf je je focussen op de rode vlag

Liefs, Eveline
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Corona cirkels Deventer
Mijn Brief aan Mevrouw Kitty Schmidt, Raadslid te Deventer. die trots de nieuwe corona cirkels in Deventer presenteert bij "de Kapitein "
https://youtu.be/dGLudaVZfxg
Goedemorgen,
Onthutst zag ik een interview met u op de Kapitein, met betrekking tot uw trotse corona cirkel
creaties in Deventer. Wat ik het meest verbazend vind is hoe gemakkelijk mensen die werken
bij de overheid, mee gaan in de nieuwe normaal trend/mode zonder eigenlijk te beseffen waar
ze mee bezig zijn en wat ze voor de toekomstige mensheid scheppen.
Die discussie is nog niet eens geweest, daar hoor eerst over gesproken te worden met psychologen en wetenschappers op het gebied van indoctrinatie en de schade van dit soort vormen
van programmering in de mens. Kinderen zullen later pas de schade laten zien middels grote
geestelijke problemen. Dit dient eerst , voor de maatregelen aan, ten volle in de mensen om
te gaan en te worden beseft. Wat doe je de wereld aan met deze maatregelen.
Het is nog niet bij de overheden opgekomen dat deze vormen van programmatie heel gevaarlijk zijn en terreinen zal gaan beslaan waar later de tol voor betaald gaat moeten worden. De
mens wordt hier weggezet als een veestapel. Dat is al an sich heel bedenkelijk. Maar de blijheid waarop u dit initiatief heeft opgepakt maakte mij als therapeut bijna treurig en echt diep
bezorgd.
Geen benul waar je aan werkt maar wel zo mooi om voor elkaar te maken. En Corona is het
opstapje voor die nieuwe wereld orde , dus daar werken we graag aan mee. Maar de burger
is het lijdend voorwerp.
Wij mogen geen mensen meer zijn. Dat is wat er gaande is. En u, mevrouw Schmidt doet daar
van harte aan mee en u presenteert het als was het een geweldige ontwikkeling. Een boost
voor uw ego en carrière, en een kroon uhm corona.. op uw werk.
Dat is het niet. U werkt mee aan een mindforming/controlling programma, aan een bewuste
indoctrinatie van de mensheid. aan een misdaad aan de menselijkheid. De Rechtszaken lopen
nog en overal is de wereld in protesten aan het geraken. En dat is omdat mensen zich niet als
schapen laten behandelen. Ook niet als een griep heerst die we nog niet begrijpen , maar die
er nu al heel mild uitziet en net als de Mexicaanse griep is. Daar hoort eerst oog voor te zijn.
Er hoort gekeken te worden of al deze maatregelen wel zo nodig zijn, er dient gewacht te
worden op de resultaten. Eerst aanzien dan pas iets bedenken en kijken of er wel een oplossing nodig is. En al helemaal niet gaan indoctrineren claimen en creatief worden met coronakurk. Want dat is het laatste wat de mensen nu nodig hebben, hoe leuk u het ook vind. Mensen
hebben nu steun nodig, financieel en geestelijk. Geen leuke knip en plak werkjes uit NYork.
En ze hebben de tijd nodig om de opgelegde angsten door de media te verwerken, zodat ze
HUN levens weer kunnen oppakken. En wat doet de overheid? Die gaat verzinnen hoe de nog
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wat verwarde samenleving, door hén verwarring gebracht, in kleine hokken opgesloten kan
worden???? Waar zijn jullie mee bezig???
Er dient eerst uitgezocht te worden wat dit virus nu eigenlijk echt voorstelt, want dat blijkt
lang niet te kloppen, de verwachtingen waren vele doden en het valt allemaal reuze mee. En
dan komt de economische schade en klap in beeld en de vele doden door de depressies de
zelfmoorden en het misbruik thuis. De verpleeghuisbewoners en de vele doden door kanker
en gebrek aan zorg voor ernstig zieken.
Daar moet eerst nog aandacht voor komen, en dan nog de enorme fouten bij de overheid. Die
horen ook aan de kaak gesteld te worden en daar wordt aan gewerkt. De rechtszaken lopen
.U loopt op de troepen vooruit en denkt dat dit allemaal een mooie kans is voor u om Deventer
en u zelf op de kaart te zetten? Kom dan maar terug met de voeten op aarde. En doe de ogen
eens open voor de ellende!?
En besef dat mensen zelf willen leven kiezen en denken. Vrijheid is het grondrecht van de
mens.
Dat u zich niet schaamt is mij duidelijk. U realiseert zich de gevolgen niet. U bent als een kind
in de zandbak. Kinderen mogen spelen.. Volwassenen dienen volwassen gedrag te vertonen,
en eerst een diep na te gaan denken over al hun acties en plannen alvorens ze naar buiten te
presenteren als de oplossing voor problemen die er eigenlijk als je goed oplet, niet eens echte
problemen zijn.
Vr groet, Helena de Boer
https://de-bard.webnode.nl/de-bard/
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Hoe blijf ik gezond
Na een medisch bepaald bedenkelijke voorgeschiedenis heb ik in '99 het heft helemaal in eigen hand genomen qua gezondheid... Eerst nog een periode volop geëxperimenteerd met
supplementen, vervolgens ook die afgezworen en zo goed mogelijk gaan leven volgens de
principes van de Natuurlijke Hygiëne.. .zoals die o.a. in de toenmalige bestseller ‘Een Leven
Lang Fit’ (Diamond) gepropageerd/ verwoord werden: primair zo mogelijk alles mínstens biologisch kopen (of uit eigen moes- en/of fruittuin) en dan als eerste op een dag veel fruit, eventueel rauwkost erbij, dan vervolgens 's-middags overwegend eiwitvoeding, noten, eieren, vis
(géén kweek-), vlees (bij voorkeur van wild) en daarna 's-avonds overwegend koolhydraatvoeding... En óveral groente bij, bij voorkeur als rauwkost.
Daarbij checkte ik na verloop van tijd ook wat het Bloedgroepdieet (van d'Adamo, maar handzamer en beter en stuk goedkoper de Nederlandse. versie van Hoffman) voor mijn specifieke
bloedgroep adviseerde of afwees... Meen nog steeds dat daar veel in zit... Makkelijke praktische lijst(en)...
Naast een beetje in de gaten houden dat je via voeding en gedrag geen risicozaken tekortkomt
(bijvoorbeeld selenium, foliumzuur, ijzer, vit. B12 en zo nog 't een en ander..), wat zich bij dit
voedingspatroon ook eigenlijk nauwelijks voordoet, is dat alles wat ik als leidraad hanteerde
en nog hanteer...
Ik wil(de) geen lange lijsten van allerlei te controleren of te onthouden zaken en ingewikkelde
toestanden om moeizaam te volgen en lastige etiketten lezen en mail dit dan ook met het oog
op die mensen die ook gewoon een simpele makkelijke leidraad willen!
Ben als nu 70+er inmiddels al ruim 20 jaar totaal medicijn-, vaccin- en supplementvrij en ook
al die tijd vrij van enige merkbare griep of andere aandoening.
En ik ben vrijgezel, kwam en kom overal in stad en natuur, de wereld is mijn huiskamer, raak
alles aan zonder angst, ook regelmatig in openbare toiletten, was zeker niet vaker dan normaal
mijn handen.. en lach met 1,5-meteronzin!
Dus gezond leven zónder pil, medicijn, vaccins of supplementen, zonder smetvrees en abnormaal gesteriliseer en terugdeinzen voor anderen kan heel goed en makkelijk... ook tot op hogere leeftijd..
Ben van mening dat bij wélke kwaal dan ook primair ook eerst de 5 hoofdpunten gecheckt en
gesaneerd dienen te worden: optimaal gezonde voeding, gezonde lucht, water, gezonde beweging, gezonde sociale contacten en last but nót least enige vorm van gezonde meditatie/
ontstressing alvorens eventueel als uiterste noodmiddel aan medicatie of ander medisch ingrijpen te denken..
Anders ben je het paard achter de wagen aan het spannen, aan het dweilen (met doorgaans
giftige dweilen) met alle kranen open...
Wat 'gezond' is uiteraard ook naar eigen verantwoording in te vullen en uit te zoeken: zeker
als volwassen mens heb je daarin ook een soort sociale plicht wat meer te doen dan maar dom
tradities te volgen of wat anderen je voorkauwen, wat voor status ze ook hebben...
Bij dit alles ben ik wel overtúigd dat er wézenlijk verschil is kwalitatief tussen minimaal biologische voeding en het meer gangbare (supermarkt)voedsel, op grond van de salvestrolen
kwestie. Dit is m.i. beslist een - zo niet hét - cruciaal punt!
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https://www.youtube.com/watch?v=XzuHbmhTYWQ (professor Dan Burke over salvestrolen 2015 )
Optimale gezondheid blijkt ook bij een Covid-19-'griep' - ongeacht je leeftijd - een garantie, zo
niet dé panacee die je probleemloos bij de 80% doet horen, die zelfs indien besmet geen enkele klacht of symptoom krijgen en fluitend verder leven.... Wat sowieso trouwens het bewijs
is dat er allang groepsresistentie ís, mét of zónder specifieke antistoffen en dat het krampachtig focussen op medicatie en vaccins gewoon een perverse aanpak is...
Bij déze aanpak maakt het ook totaal niet uit, is het irrelevant hoe je denkt dat het virus overgedragen wordt en zélfs niet of het sowieso wél of niet bestaat, het mogelijk een kwestie van
endosolen en exosolen is (visie van professor dr. Kaufman) of dat Willem Engel en Maurice de
Hond gelijk hebben of toch het RIVM.
Je bent gewoon resistent op voorhand en dat is wat telt.
Een goede, zeer sociale vriendin van mij, die zich veel inzet voor ouderen, ook als buddy, vroeg
mij laatst : "Dolf, in de natuur gaat alles wat te zwak is dood en zo blijven de soorten sterk en
... Wat zijn wij als mensen eigenlijk aan het doen ? Gaan wij hier niet dwars tegenin en ben je
dan niet bezig je eigen soort te verzwakken en verpesten ?"
Tjaa, wat moet je daarop zeggen ?
Wij weten het uiteraard allemaal veel beter dan de natuur met al onze symptoombestrijding
en pogingen de hele mensheid te medicaliseren en aan de verplichte inspuitingen te hangen...

Biologisch...(een verhaaltje, maar géén sprookje !)
Allang wél aangetoond níet alleen voor het milieu maar óók direct voor de gezondheid béter,
nee noodzákelijk en in feite onmisbaar !!
Al in de jaren '90 werden door de professoren Dan Burke en Gerry Potter stoffen in planten
ontdekt, bepaalde afweerstoffen (fyto-alexinen), die alléén door de plant worden aangemaakt
bij áántastingen--door vraat, virussen, bacteriën, maar met name door schimmels !! Stoffen
die wij--ontdekten zij--net als andere 'vitamines' per se nodig hebben om alle mogelijke --ook
de ernstigste--('welvaarts'-)kwalen te vermijden, vóór te zijn...dan wel zelfs alsnog te genézen...met name ook in de eerste plaats kankers ! Om deze redenen door de heren dan ook
'salvestrolen' (= 'reddende stoffen') gedoopt.
In feite zouden het overgrote deel van alle kwalen in feite simpel gebreksziektes, ontbreken
van voldoende natuurlijke weerstand zijn, direct of indirect ! Vergeet even het 'erfelijk bepaald'-verhaal dat al te vaak als smoes uit gemakzucht gebruikt wordt ! Denk even aan de
scheurbuik (scorbutis) en vitamine c en de rachitis en de beri-beri, allemaal in het verleden
simpel opgelost door overstappen naar volwaardiger voeding!!
Deze 'salvestrolen' (vaak beetje 'bitter') kunnen dus alléén in voldoende mate voorkomen in
planten die op zeer natuurlijke wijze--onbespoten, níet in kassen en/of op kunstbodems of op
door kunstmest verziekte grond en door kunstmest opgejaagd etc. etc. etc.--groeien.. In gewassen die dús altijd blootstaan aan énige mate van aantasting !! Dús biologisch of zelfs biologisch-dynamisch geteeld of in/uit uw eigen moestuin of in/uit de vrije natuur ! Ooit gedacht
dat matige aantasting juist heel goed en nódig zou kunnen zijn ? Van andere zaken al veel
langer bekend natuurlijk...Steriliteit alleen soms vereist en nuttig ! En waarom dit alles niet al
jaren op voorpagina's en uitgebreid in het nieuws ?? Er spelen heel andere--minder eerlijke--
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belangen om dit bewust zo lang mogelijk niet al teveel aandacht te geven ! Vul zelf ook maar
wat in...Niet ál te moeilijk...
Uitdaging : geef mij links of andere verwijzing naar énig bestaand onderzoek dat aan zou tonen
dat Burke en Potter fout zitten, dat hun onderzoeken, bevindingen en claim ónjuist zijn ! Dat
het allemaal níet waar is ! Vast wel intellectuelen hier die menen dat te kunnen ?! Vraag daar
vanuit simpele kinderlijke eerlijke onschuld en keiharde logica al járen om bij tal van toch verantwoordelijke instanties : Voedingscentrum, Consumentenbond, RIVM (en die met name
niet alleen op dit vlak...),wetenschappelijke bureaus van politieke partijen enz. enz. enz. Zij
zijn daar niet toe in staat, geven niet thuis, blijven alleen hun eigen vooringenomen riedels
herhalen : gaan niet in op wat voor argumenten dan ook.... Het is niet bepaald waarheidsvinding die vooropstaat ! Waarvan akte ! Go ahead, make my day !
Google een en ander maar eens na !
Groetend,
Rudolf

_____________________________________________
De virusmythe deel 2
Virussen maken deel uit van ons leven. Ze zijn in principe een reinigingsmechanisme van het
lichaam. Als mensen in een bepaalde omgeving collectief ziek worden, dan komt dat niet omdat ze een virus van elkaar oplopen, maar komt dit doordat ze collectief dezelfde ziekmakende
factoren hebben ervaren. Virussen zijn namelijk niet besmettelijk, ook al wordt dat verondersteld. Wetenschappelijk is daar dan ook geen enkel bewijs voor. In tegendeel: er is legio bewijs
dat het zo niet werkt. Er zijn tal van onsmakelijke verhalen waarbij gepoogd is om een ziekteverwekker over te brengen van zwaar zieken naar vrijwilligers die gezond waren. Maar het
bewijs kon zo niet geleverd worden, hoe extreem gezonde mensen ook aan afscheidingsproducten van zieken blootgesteld werden.
Via een injectie kan een in een laboratorium gebouwd ‘virus’ van buitenaf in een lichaam gebracht worden en wél ziek maken. Dat inbrengen is niet onschuldig, want het betreft geen
natuurlijk en lichaamseigen virus, maar een ernstige vergiftiging, waarbij het natuurlijke afweersysteem van het lichaam omzeild wordt en niets kan doen om de vergiftiging tegen te
houden.
Natuurlijke virussen zijn daarentegen een noodzakelijk onderdeel van levende lichaamscellen.
Zij regelen en bewaken het juiste functioneren ervan. Ze worden in de wetenschap endosomen genoemd.
Wanneer een cel gereinigd moet worden, treden de endosomen als vuiniswagentjes op en
brengen het afval buiten de cellen. De endosomen heten dan officieel exosomen. Buiten de
cellen is zo’n virus (exosoom) in het geheel niet werkzaam meer. Het is dan een klein RNAprogramma dat niet meer actief is: het is dan als dood materiaal. De endosoom heeft zichzelf
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in wezen opgeofferd voor de overleving van de cel. In de cel worden gewoon weer nieuwe
endosomen aangemaakt en de cel gaat zich regenereren.
De term ‘virus’ is buitengewoon verwarrend. Want een virus wordt gezien als een ziekmaker,
een infectiebron. Dat kan een endosoom of exosoom onmogelijk zijn, want zij zijn juist de
helpers van het lichaam.
Er moeten andere factoren aanwezig zijn om ziek te worden. Daar zijn er vele van op te noemen! Alles wat niet goed voor ons is, ons buitensporige stress geeft en ons lichaam ondermijnt, is uiteraard ziekmakend. Zo’n lijst is erg lang.....
Laten we ons beperken tot het benoemen van de meest actuele ziekmakers: angst, de uitrol
van 5G en de komende vaccinaties.
Het fenomeen vaccinatie hangt samen met angst, met gebrek aan vertrouwen in het natuurlijke afweersysteem van het lichaam. Bij angst geeft men al gauw de macht uit handen en
verwacht men hulp van buitenaf, van autoriteiten. Dat drijft mensen helaas naar farmaceutische middelen en protocollen. Door angst wordt niet meer nuchter nagedacht.
Het komende vaccin voorspelt niet veel goeds. Het zal het meest schadelijke vaccin ooit zijn.
Het is buitengewoon belangrijk voor iedereen om zich te verdiepen in de aard van het komende ‘vaccin’ voor het te laat is. Het zullen er zeven worden die ieder mens gaat krijgen en
met elke prik wordt de mens zieker en raakt verder bij zichzelf vandaan. Dat laatste is letterlijk
te nemen, want men is van plan ons DNA definitief te wijzigen. De overheid neemt dus de
"evolutie" van de mens zelf ter hand en gaat ons modificeren naar eigen wens. Bovendien
worden we waarschijnlijk tegelijkertijd gemicrochipt alsof we vee zijn, zodat we met behulp
van 5G gemonitord kunnen worden.
Meer wil ik er niet over zeggen. Ik wil alleen zoveel mogelijk mensen waarschuwen om niet
zonder zelf onderzoek te doen een nieuw vaccin te accepteren. Er zit een agenda achter, want
het is niet voor niets dat alles richting vaccin moet wijzen en zelfs richting vaccin gestúúrd
wordt.
We leven in een krankzinnige tijd en zullen voor de belangrijkste keuze van ons leven gesteld
worden.
Onthoudt u alstublieft dat een natuurlijk virus geen kwaad kan! Wanneer er misschien vele
mensen na de vaccinatie sterven, besef dan dat er geen andere oorzaak aan te wijzen is dan
de giftige vaccinatie in combinatie met de ziekmakende straling van 5G.
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Denk niet dat het allemaal wel los zal lopen, omdat het nu een rustige tijd lijkt te zijn en iedereen nu herademt. Het is de stilte voor de storm. Er zijn onrustbarende berichten: er is al een
wetsvoorstel dat tegen de tijd dat de kinderen weer naar school gaan anderen laat beslissen
(buiten de ouders) of de kinderen gevaccineerd worden. https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag https://stopwetdeelgezag.petities.nl/?t=Stop
Vraag: waarom is een anderhalve-meter-maatschappij onze toekomst?
Antwoord: 5G heeft dat straks nodig om een mens individueel goed uit te kunnen lezen. Dat
is o.a. noodzakelijk om te zien of ieder mens gechipt is en ook up to date is met de te ontvangen vaccinaties.
Hanna

_____________________________________________
Corona
We krijgen erg veel verhalen en interessante linkjes aangereikt die betrekking hebben op de
huidige tijd. We zouden alles wel willen plaatsen maar de nieuwsbrief wordt steeds langer.
Deze maand websites met informatie, YouTube pagina’s met interessante filmpjes, abonneer
je eventueel op welke je aanspreekt. Veel filmpjes verdwijnen van YouTube en zijn soms weer
terug te vonden op Bitchute.

Zelfzorgcovid19 van dr Rob Elens
https://zelfzorgcovid19.nl/
Dr. Meryl Nass heeft een wespennest blootgelegd van door de overheid gesponsorde
Hydroxychloroquine-experimenten die waren ontworpen om ernstig zieke, in het ziekenhuis
opgenomen Covid-19-patiënten te doden.
https://zelfzorgcovid19.nl/gevaren-remapcap-hcq-onderzoek-mogelijk-nog-groter-dan-solidarity-en-recovery-onderzoek/

Dr. Carrie L. Madej
Internist in Forest Park, Georgia
De corona virus covid19 vaccins zijn ontworpen om ons genetisch gemodificeerde organismen
te maken. Dat is hetzelfde jargon en dezelfde terminologie die wordt gebruikt voor Monsanto
zaden.
Dit type DNA vaccin is nog niet eerder op mensen gebruikt!!!
Dierproeven worden overgeslagen.
Vaccinproducenten worden vrijgesteld van aansprakelijkheid.
https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/?fbclid=IwAR3hq9cH-mS0O0ULzU7PRt5_BjOAW_OrADcMoRA0pwStdIMyMZPVSBzpGM

Europese Commissie wil soepelere regels in jacht op vaccin
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De Europese Commissie wil dat tijdelijk de strenge regels voor genetische manipulatie opzij
worden gezet. Op die manier hoopt de commissie dat een vaccin tegen corona sneller kan
worden ontwikkeld. In het Europees Parlement zijn er grote voorstanders, maar ook felle tegenstanders.
https://nos.nl/artikel/2338868-europese-commissie-wil-soepelere-regels-in-jacht-op-vaccin.html?fbclid=IwAR17zhI-d0QxzW9Yv9gBw0-orcvhsgmCm8JvXn8j0mFX-cTlFHfp46X5zOk

Burgerfront
https://www.burgerfront.nl/
Onthullend interview met ic-arts Diederik Gommers in de Volkskrant. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) dwong hem eind maart te zeggen dat er voldoende ic-bedden
waren zodat De Jonge zijn politieke hachje kon redden. Dat was de eerste keer dat Gommers
zich er echt van bewust was dat hij in ‘het spel’ zat. “Ik stond perplex.”
https://www.burgerfront.nl/huisarts-loopt-leeg-over-hugo-de-jonge-u-hebt-nog-maareen-taak-vertrekken/?fbclid=IwAR24xyv4sZqhilIbSHdE6jV5vxtCqSNy8Tftm1OxXznb7vZ8eSs4uSqxjp0

Blue Tiger Studio
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ
Wat heeft genetisch modificeren überhaupt te maken met het coronavaccin? De EU wil de
regels rond genetisch modificeren versoepelen "omwille van de haast om een coronavaccin
te maken." Huh? Hoezo!? Wouter Raatgever en Tom Zwitser staan ervan versteld. Daarnaast
bespreken ze het onderwijs als doorvoerkanaal voor staatsindoctrinatie en waarschijnlijk ook
-vaccinatie bij kinderen, en het vreemde fenomeen dat #BLM ineens bij de noodwetdemonstraties betrokken moet worden? Wat gebeurt er allemaal? U hoort het hier!
https://www.youtube.com/watch?v=LoKzMbWpTBw&fbclid=IwAR2PTBBIWfLsr2_wHtc3wDG0wYPQDM2OMSyUlo4MObf21bUCOdxm0WTj7w

Cafe Weltschmerz
https://www.cafeweltschmerz.nl/

Opmaat naar een DDR censuur wetgeving: Ramon Bril Column
https://www.youtube.com/watch?v=i8nrZBXvT9U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EtrdamegWxzpISQ_xxU-CkYNDjaVZnIA9iXiBxR3J1feyUyiqt8FZUzg

De maatregelen lijken inmiddels voort te komen uit een internationale sekte:
stelt prof. Michaéla Schippers. Hoogleraar Michaéla Schippers is geschrokken van de reactie
van onze overheid. Op de (verboden) demonstratie is veel geweld gebruikt om mensen die
voor hun vrijheden opkwamen terug te slaan. Het verbod op demonstreren en het wisselen
van rechters is opmerkelijk dictatoriaal voor Nederlandse begrippen. Maar daarnaast begint
ze het gevoel te krijgen dat we in een globale sekte terecht zijn gekomen.
Alle wereldproblemen zijn gereduceerd tot een probleem en een oplossing.
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Middels gaslighting en andere nare psychologische technieken worden mensen met behulp
van grote angst in een richting geduwd waar velen van ons niet willen zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=qNO6oJeUn-U&fbclid=IwAR01ym21i3cUP8CsSRCYmpYKJ8D_DE8fnCWhYCGQFcD3tNGy7qKsNkKHTjc
Vervolg:
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4w7XAWETw&feature=share&fbclid=IwAR3hTSRSLi8jF39sbo-4lCkjGjvqJzGQlh1bQJZ4vK0zaf-fwRaULYhQJAM

Gesprek over Brandbrief van 17000 burgers, medici en zorgpersoneel
Een gesprek van Ramon Bril en Saskia van Oerle met; Evelien Peeters, Internist Hannah Visser,
Internist Jan Vosters, Arts Maatschappij en Gezondheid (NP) Dick Bijl, Oud huisarts en epidemioloog Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie
https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc&fbclid=IwAR2zubFm6upWqEXV623hTlFexujqq6DP-UUX0AdoKsUj0gmMESkNhN_s3Hg
Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen 30/6/2020
Beste collega’s,
Via deze weg willen wij onze ernstige bezorgdheid uiten, voortkomend uit de gang van zaken
de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.
Wij, een grote groep artsen, menen dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan
goed doen. Wij roepen alle politici op om zelf, onafhankelijk en kritisch het beschikbare bewijs te beoordelen, ook dat van andersdenkenden. Wij vragen politici openbaarheid van
besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen.
10 juli inmiddels getekend door:
• 707 artsen ondertekend
• 1119 medische professionals die geen arts zijn ondertekend
• 14574 niet medisch professionals ondertekend
https://opendebat.info/brandbrief/?fbclid=IwAR3jwsVeyGMoKVHoxNU5J0Q9quV_EYPGgEQL4AjaxwXOTJfKpbecfAEJu0g

George Soros zet de Nederlanders tegen elkaar op
Soros is een joodse Hongaars-Amerikaans zakenman en publicist die een enorm vermogen
verwierf met beursspeculaties.
Soros betaalt jaarlijks 7 miljoen vanuit de Soros Foundation om de Nederlandse samenleving
te beïnvloeden door bijvoorbeeld acties tegen zwarte piet, het meest splijtende thema van de
laatste 5 jaar waarbij je moet afvragen of het wel zo’n groot thema was geworden als de activisten niet zoveel geld hadden gehad. Zie deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=9iZG0xMUiis&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_6y9hyllqgjhP_fmb6nWb6AzP_kyVk7C8AqHQcmWv7vaqKvJk4ysCalY&app=desktop

Spiro Skouras
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https://www.youtube.com/channel/UCkKOQNYoZjaa_8V0uPOueeQ/videos
het bitchute kanaal van Spiro:
https://www.bitchute.com/channel/IiUMdsNGJBE2/

Who Is Funding Black Lives Matter And Why? The Answer May Shock You!
https://www.youtube.com/watch?v=JSXVs3jusjM&fbclid=IwAR24Rp56rnMVGZWaa8PDBVFMzB-Brtcc1kcKX-A-HPbjDCvuA3u32lV-vk

Stop World Control
Duizenden wetenschappers waarschuwen de mensheid
Waarom is de president van Brazilië woedend en bewapent hij zijn volk? Welke vreselijke onthullingen doen verpleegsters uit New York, het epicentrum van covid-19? Welke schokkende
bekentenissen doen artsen over de hele wereld? Waarvoor waarschuwen wetenschappers en
universiteiten wereldwijd? Wat wordt er onthuld door een Google insider, waardoor hij vreest
voor zijn leven? Wat wordt ontmaskerd door diverse journalisten? Welk gevaar bedreigt ons?
Ontdek het hier...
https://www.stopworldcontrol.com/nl/

Xandernieuws
https://www.xandernieuws.net/

hormoon adrenochrome
WikiLeaks blijkt er al jaren geleden over gepubliceerd te hebben, en nu is er voor het eerst
een mainstream kanaal, een Turkse staatszender, die er aandacht aan heeft besteed. De wereldelite – vooral film- en popsterren, maar ook politici, en vermoedelijk zelfs de paus – gebruiken injecties met het hormoon adrenochrome om zo lang mogelijk jong en vitaal te blijven, wat aan velen van hen duidelijk is af te zien. De oorsprong van dit hormoon is echter te
afschuwelijk om te bedenken.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/turkse-staatszender-onthult-hoe-wereldelitejong-blijft-door-hormoon-van-gefolterde-kinderen/

Zuigelingensterfte historisch laag nu er minder gevaccineerd is!!!
Alhoewel het altijd moeilijk is een direct wetenschappelijk causaal verband vast te stellen,
is het bijzonder opmerkelijk dat de zuigelingensterfte tijdens de coronacrisis in zowel
Nederland als de VS fors is gedaald, precies tijdens de lockdowns, toen er zeker in Amerika,
maar ook in Nederland veel minder baby’s werden ingeënt.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/zuigelingensterfte-historisch-laag-nu-er-enkele-maanden-minder-gevaccineerd-is/

Een oorlog reeds verloren
https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
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Sven Ake Hulleman in gesprek met Romy Quint
Al sinds het begin van de coronacrisis is er volgens de regering, bij monde van minister Hugo
de Jonge, geen andere mogelijkheid om het virus te verslaan dan met een vaccin. Hamerend
op de dreiging van een tweede golf van uitbraken en met een spoedwet in het verschiet waarvan de eerste versie een ernstige infractie van de grondrechten behelsde blijft de minister
volhouden dat men pas veilig is wanneer de bevolking massaal gevaccineerd wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=V5aOkdr4MQU&t=10s&fbclid=IwAR24PSF5fmVCb2ni
GjTy9YXveM2BxAl96vwCZ9Ykigq4-DNpnuJVo5aFD-Y

Commonsense tv
https://commonsensetv.nl/

Zware klap voor George Soros na verlies rechtszaak
Over deze zaak zwijgen de meeste Mainstream Media maar de Supreme Court heeft een behoorlijke klap uitgedeeld aan George Soros en zijn anti-America groepen in het buitenland.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=PLAYb4gFiLs&feature=emb_title

Transitieweb
https://www.transitieweb.nl

Mondkapjes zijn voor gezonde mensen ZEER ONGEZOND
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het dragen van mondkapjes aanzienlijke gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Uiteenlopend van hoofdpijn en misselijkheid
tot kooldioxide-ophoping in het bloed en hypoxie. Dit laatste – zuurstoftekort in de weefsels
– kan tot levensbedreigende complicaties leiden.
https://www.transitieweb.nl/corona/mondkapjes-zijn-voor-gezonde-mensen-zeer-ongezond/

Lange Frans
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1
Lange Frans over Bill Gates, Hugo de Jonge, Trump, en Obama in gesprek met Robert Tettero
https://www.youtube.com/watch?v=wB4PK-Lbal8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1c5RHoAtkunj_9zQ_yCAN2FMZwJFrLEGfzb2Y3fse9tcJdgEG_nd3c60

Viruswaanzin
https://viruswaanzin.nl/
YouTubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCpyU-g4gdbXEtVbOf6eTQnw

Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen –
Bas Filippini - De Keizer Heeft Geen Kleren Aan
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Bas Filippini van Privacy First weet als geen ander de consequenties van de nieuwe wet te
vertalen naar wat het voor JOU betekent in jouw leven en dat van jouw naasten. * Als je tot
nu toe niet geloofde dat die nieuwe wet een schande is voor onze democratie, luister dan naar
zijn verhaal. * Als je tot nu toe dacht dat het allemaal wel meeviel met de nieuwe wet luister
dan naar zijn verhaal. * Als je het tot nu toe eens was met de nieuwe wet, luister dan naar zijn
verhaal "De nieuwe wet is niets meer en niets minder dan staatsterreur. Mensen die de eed
afleggen op onze grondwet en met staatsterreur beginnen die hebben hun legitieme basis
voor hun bestuursrecht verloren"
https://www.youtube.com/watch?v=FJcszoE5TE8&feature=youtu.be
Frank Ruesink brengt de keiharde leugens van Klaas Dijkhof en Hugo de Jonge aan het licht.
De Leugen van Klaas Dijkhof. Klaas Dijkhof maakte op 12 juni 2019 een deal met Frank. Hij
beloofde 2 dingen: 1. Hij zou met bewijs komen over de 95% dekkingsgraad die altijd wordt
genoemd in kader van vaccinatie. 2. Hij zou met bewijs komen dat de BMR vaccinatie veilig is
Klaas Dijkhof liet het keihard afweten.
https://www.youtube.com/watch?v=cOGmfQ1_exM&feature=youtu.be

Corona - de waarheid in 7 minuten
Wat ons is verteld en wat meer dan duizend onafhankelijke internationale wetenschappers
ons aangeven dat er echt is gebeurd.
https://www.youtube.com/watch?v=3SqU5w0PUwY&fbclid=IwAR1Y8DIuRcvHhjnkjHqtwa2Hrk5vcLupydHgGOB1CYfyRnUJ21HIhUWrR-0&app=desktop

Uit de nieuwsbrief van Peter den Haring
Spiritueel zondig evenwicht
Een wat zoekende lezer schrijft mij: "Er zijn hogere krachten en machten die ons meestal onzichtbaar helpen." Dat zou kunnen. Fijn. Zichtbaar zijn beslist de gezondheidscriminelen onder
ons. Daarom ga ik geen mondmasker dragen. Ik wil niet mee doen aan de schijnwetenschap
rond de complottheorie van de WHO. Leve het gemaskerde bal! Wordt voor het schandelijke
1,5 meter-crashbeleid, het gevangenisprotocol, deze onmenselijke smetvreesdictatuur, ooit
nog iemand gestraft? Wordt er ooit nog een politicus aan een galg gehangen omdat hij ons
met de totalitaire ethiek van Absurdistan
heeft opgezadeld?
Het National Microbiology Lab in het Canadese Winnipeg stuurde begin 2019 monsters
van het Ebola en het Henipahvirus naar het
Wuhan Institute of Virology om verder mee te
experimenteren. Dat is vast gelukt. Bestaat
daar straf voor? Krijgt er iemand karmisch op
zijn lazer voor het genetisch gemanipuleerde
vaccin dat men ons door de strot wil duwen?
En voor het klakkeloos aannemen van de zogenaamde Noodwet?
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De hoofdredacteur van de Volkskrant censureerde alle kritiek op het RIVM-beleid en meldt
ELKE opfokdag het aantal ‘Corona-doden en besmettingsgevallen. Wees bang voor de Tweede
Golf! En als die nu nooit komt? Of hooguit nog een paar duizend doden treft. Zoals elk griepseizoen! Luister ook ontzet naar deze journalistieke marionet!
Overheid, wetenschap en journalistiek moeten hetzelfde praatje verkopen? Hoe kan het nog
gekker worden?

Kindermisbruik
30.000 verdachten in pedonetwerk Duitsland
"Nu blijkt dat er ’een door de overheid getolereerd, aangemoedigd en gelegitimeerd pedofielennetwerk’ achter schuilging, concludeerden onderzoekers van de universiteit van Hildesheim" is de laatste zin van het stuk in de Telegraaf.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/151905748/justitie-30-000-verdachten-in-pedonetwerkduitsland?fbclid=IwAR1biLpH0DTrqeoxodmVZvRVSvRmpnZBqjVO6Ky7qfZ_mvjwkFUGBpvMLAY
Aantal meldingen kindermisbruik verdubbeld tijdens lockdown.
Het aantal meldingen over het online kindermisbruik is in Nederland in de afgelopen drie
maanden verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit een rapport van Europol. In
heel Europa was tijdens lockdowns een piek te zien in seksueel misbruik en seksuele uitbuiting
van kinderen op het internet.
https://www.nu.nl/tech/6059163/europol-aantal-meldingen-online-kindermisbruik-verdubbeld-tijdens-lockdown.html

Ex-vaxx
Vertegenwoordigt een groeiende groep mensen die vaccinschade aan den lijve hebben ondervonden.
http://Ex-vaxx.nl/
Via Facebook: Kreeg vandaag een mail van een vriendin uit Duitsland:
"Een paar dagen geleden schreef een vrouw me vanuit een chat. Een klant had haar verteld dat er op de
kleuterschool waar ook haar kind op zit, iets vreemds
was opgemerkt. De kinderen kwamen hier zelf achter. Als ze een tiptoi-stick hadden (speelgoed van het
bedrijf Ravensburg), dan geeft dit een signaal, bij 2
van de kinderen. Alleen bij deze twee kinderen.
Dit waren kinderen die onlangs verplicht waren ingeent tegen mazelen (is sinds maart 2020 verplicht). Ik
vond dat ongelooflijk. Toen kwam ik deze video tegen op YouTube: "Tiptoi Hack" van Joachim Breitner.
De pen werkt met dezelfde techniek waarmee het geplande "vaccinpaspoort" in de huid zal
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worden getatoeëerd, zou moeten werken. Dit maakte me erg op mijn hoede. Je moet niet
alles geloven, maar je moet ook het onwaarschijnlijke overwegen, anders herken je veel dingen te laat."
Bill Gates financiert onderzoek naar andere vormen van vaccin-identificatie: de "Quantum Dot
Tattoo" (Quantum stip tatoeage) Deze technieken met gecoate korte micronaalden of vloeistof (microjet) worden in de huid gebracht. Ze lossen onder de huid op en laten de ingekapselde quantum dots achter waarvan de patronen kunnen worden afgelezen om het toegediende vaccin te identificeren.
De quantum-dot tatoeages omvatten het aanbrengen van oplosbare micronaalden op suikerbasis die een vaccin en fluorescerende, op koper gebaseerde ‘quantum dots’ bevatten, ingebed in biocompatibele capsules op micronschaal.
Wat #ID2020 betreft, om dit door te zetten, heeft Microsoft een alliantie gevormd met vier
andere bedrijven, namelijk; Accenture, IDEO, Gavi en de Rockefeller Foundation. Het project
wordt ondersteund door de Verenigde Naties en is opgenomen in het VN-initiatief voor duurzame ontwikkeling.
Ramon Walter

De wereld besmetten met liefde
Samen Leven ~ "De wereld besmetten met liefde" - Veearts Eric, geïnterviewd door Guillermo.
Ziekte is een boodschap van ons lichaam.
https://www.youtube.com/watch?v=B6C9dKVCW64&feature=youtu.be
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