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Voorwoord 
 
Om te beginnen deel ik onderstaande tekst van Eveline van Dongen met jullie, zij verwoordt 
prima mijn gevoel na de persconferentie van gisteravond.  
 
“We vertrouwen elkaar blijkbaar nog voldoende om handen te schudden en elkaar te knuffe-
len. En dit voelt onder elkaar misschien veilig, maar het is een schijnveiligheid.” Aldus Rutte. 
Dus niet de niet-beschermende mondkapjes, de 1,5 meter maatschappij en het opsluiten van 
kwetsbaren in ruimten met slechte/interne luchtcirculatie zijn een schijnveiligheid, maar el-
kaar vertrouwen. 
 
Vandaar dat we nu maximaal 6 personen mogen uitnodigen in de privésfeer en wordt er drin-
gend, dringend geadviseerd om ook een checkgesprek te voeren met je gasten. Beter nog is 
om uit te wijken naar zaaltjes, daar is de registratie-eis en het check gesprek namelijk al inge-
voerd. En heel handig, daar gaan ze nu ook zeer streng handhaven. 
 
Zolang de spoedwet er nog niet door is om ook achter de deur te handhaven, is dit dus ideaal 
voor onze regering. Zo houden ze ons toch onder controle. 

 

Of is niet het hebben van controle het doel, maar zit er iets anders achter? 
Er werd gisteren namelijk niet gerept over een bezoekje aan sekswerkers. Daar mag je blijk-
baar wel heen, maar misschien is dat oké omdat je daar niet knuffelt en het een vreemde is 
die je niet vertrouwt en kun je daar dus geen besmetting oplopen. 
Of is dat mogelijk, zolang je maar niet met meer dan 6 personen bent. Want dan wordt het 
lastig voor de GGD om bron- en contactonderzoek te doen? 
 
Als ik goed luister gaat het vooral om de privésfeer waarin we elkaar nog teveel vertrouwen. 
En dan gaan we knuffelen. Zeker op feestjes met alcohol op. Dan vergeten we dat dit niet mag, 
aldus Rutte. 
Daarom het advies: niet meer knuffelen, feliciteren op afstand, geen polonaise, geen arm om 
elkaar heen, geen fysiek contact, ieder een eigen stoel op 1,5 meter afstand. 

 

En deze maatregelen nemen ze vooral omdat het zorgpersoneel nog aan het bijkomen is, aldus 
de Jonge. 
 
Ik vraag me af of zij aan het bijkomen zijn van hun werk toen de IC’s vol lagen, of van het mes 
in hun rug die deze regering erin heeft gestoken door hard weg te rennen tijdens een motie 
over extra vergoeding voor deze hard werkende zorgmedewerkers. 
 
Net als mondkapjes en social shaming nu worden ingezet als middel voor gedragsbeïnvloe-
ding, lijken ook deze maatregelen om ons privéleven weer in te perken en te kunnen contro-
leren niets anders dan een sociaal experiment. 
Waar we eerst en vooral onbekenden op straat en in de supermarkt moesten wantrouwen, 
rapporteren en aanspreken, zijn nu de pijlen gericht op het verder isoleren van de mens van 
iedere vorm van menselijkheid door het vertrouwen van vrienden en familieleden weg te zet-
ten als levensgevaarlijk.  
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Mensen hebben lichamelijk contact nodig. Daarom zochten we elkaar weer op toen de regels 
versoepelden. Dat is normaal, gezond en een boost voor ons immuunsysteem. Er is niets dat 
een mens meer nodig heeft dan lichamelijk contact. En dat is volgens onze regering nu iets dat 
we juist niet moeten doen. 
 
Ze hebben het erover dat het maar tijdelijk is. Maar hun uitweg is een vaccin, dat als het über-
haupt effectief en veilig is, pas begin volgend jaar zal worden gedistribueerd en niet direct 
onder een ieder die dit wil, maar eerst voor bepaalde groepen. De uitrol zal een jaar duren, 
minimaal, en in de praktijk moet dan nog blijken of het werkt. 
 
Kortom, het niet mogen knuffelen zal dus volgens deze visie misschien wel een jaar of langer 
gaan duren. In dat kader is het interessant om te kijken naar een onderzoek van Harry Frede-
rick Harlow, een Amerikaanse psycholoog. 
 
Hij werd bekend door zijn controversiële experimenten met resusaapjes op het gebied van 
afhankelijkheidsrelaties, scheiding van moeder en kind. Hij toonde daarmee het belang aan 
van zorg en aandacht voor de sociale en cognitieve ontwikkeling. 
 
Hij hield babyaapjes gedurende twee jaar in isolatiecellen, waaruit ze zwaar gestoord tevoor-
schijn kwamen. In een ander experiment sloot hij een aapje op in een kooi met twee metalen 
apen, één van de apen was omwikkeld met stof maar zonder melk, de ander had geen stof 
maar wel melk. 
Hij dacht dat het aapje de dummy koos met melk, dat voedsel de belangrijkste factor was voor 
gehechtheid. Maar het aapje koos de met stof omwikkelde dummy. Dit maakte duidelijk dat 
aanraking een belangrijkere factor is voor gehechtheid. 
 
Zijn onderzoeken werden later gebruikt om aan te tonen dat aanraking, contact, en lichame-
lijke veiligheid de meest essentiële voorwaarden zijn voor zowel emotionele, cognitieve en 
fysieke ontwikkeling. Niet alleen voor baby’s, maar voor ieder mens. 
 
Het isoleren van mensen, ze laten vervreemden van elkaar door afstand te moeten houden, 
mondkapjes op te doen, geen lichamelijk contact et cetera lijkt in mijn ogen ondertussen meer 
op een sociaal experiment dan op een duidelijk, helder beleid gericht op de bestrijding van 
een dodelijk virus. 

 

Volgens de Jonge moeten we echter het virus in de tang houden, voor het ons weer in de 
macht krijgt. En is het virus alles behalve klaar met ons, met niemand van ons. 
Als we ons niet aan deze maximalisering van 6 personen houden, dan worden de maatregelen 
nog strenger, zal de horeca ook mogelijk dicht moeten en wordt quarantaine verplicht. 
 
Gelukkig komt de app eraan, die ondanks bezwaren op het gebied van privacy toch wordt 
ingevoerd. Want “die waren ze van plan en dat gaan ze doen ook”, aldus de Jonge. Mede 
hierom wordt de behandeling van de spoedwet die ze toch al hebben gemaakt, naar voren 
gehaald. 
Na invoering beschikken zij over makkelijkere manieren om te handhaven, ook achter de deur, 
ook door middel van verplichte quarantaine. Nu kan dat namelijk wel op een omslachtige ma-
nier en kun je dat enkel bij een enkeling doen.  
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Op basis van de spoedwet moet dit makkelijker mogelijk zijn voor grotere aantallen, zo werd 
ons verteld. 
 
De strekking van de persconferentie is duidelijk volgens ons kabinet: de cijfers van vandaag 
kunnen een voorbode zijn voor groot verdriet morgen. Dus moeten we landelijk stappen te-
rugzetten en regionaal extra stappen. 
 
Dit terwijl menigeen al aangeeft dat de crisis voorbij is. Maar misschien is de crisis nog maar 
net begonnen en heeft die niets met een virus of volksgezondheid te maken? 

Toch weer stof tot nadenken, wat ik graag met je deel.              
Liefs, Eveline” 
 
Dank je wel Eveline voor je goed geschreven verhaal.  
 
Pfffffff ik wil er eigenlijk verder niet over uitweiden, we leven in een bizarre tijd die nog maan-
den en maanden en wellicht jaren gaat duren. Jullie lezen er weer genoeg over in deze nieuws-
brief. We hebben weer tal van ingezonden berichtjes gehad, lees, klik op de linkjes en zoals 
dat zo mooi genoemd wordt ‘do your own research’. Heel veel delen we ook niet omdat het 
dan ook gewoon te veel wordt.  
 
Zelf ontwijk ik plekken als drukke winkels en winkelstraten, horeca waar ik aanwijzingen moet 
opvolgen, handen moet desinfecteren, anderhalve meter aan moet houden, looproutes moet 
volgen of een mondkapje moet dragen. Bridgen vanaf september? Jammer maar helaas, tafels 
van 1.60 bij 1.20 of 1.80 bij 1.80, ruimtes van 2 meter ertussen, niet voorafgaand aan en na 
afloop even de stoelen bij een andere tafel aanschuiven of gezamenlijk tijdens de pauze aan 
de bar zitten. Weg gezelligheid, ik doe er niet aan mee, hoe leuk ik bridgen ook vind. 
 
Ik heb voor mezelf al langer geleden besloten dat ik 
alleen nog leuke dingen wil doen, dingen die mij ener-
gie geven. Contacten met mensen die mij dierbaar zijn. 
Wandelen met gelijkgestemden, waar je niet direct op 
je woorden hoeft te letten en onderwijl leren en kijken 
wat groeit hier, wat is eetbaar. In verschillende tuinen 
werken zodat je veelvuldig buiten bezig bent en de no-
dige vitaminen opdoet. Wandelen met de hond is het 
eerste wat ik doe ’s ochtends vroeg. Immuunsysteem 
versterken, naar buiten zolang de zon schijnt, verse 
groentes eten, fruit van de eigen struiken en bomen 
en uit het heempark.  
Ik probeer mijn energie hoog te houden met Quan-
tumTouch en ho’oponopono.  
En deze foto, Anneke en ik vielen gelijktijdig in een 
theehuis voor hetzelfde theelichtje. Die staat hier 
bijna elke dag aan: ‘Only love can heal the world’. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier, blijf vooral gezond, doe leuke dingen en tot de volgende maand, 
Barbera  
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Wat hebben we genoten met elkaar... 

 
Heerlijk, voor alles is een oplossing, hoe bizar het ook allemaal moge zijn. 
Want we zijn niet blij dat we de studiegroepen via Project7-blad stil moeten laten liggen. Zo-
lang de anderhalve meter gekte een feit is en, zoals het er nu naar uit ziet voor langere tijd 
een feit gaat blijven, is het onmogelijk met een groep van 10 tot 20 personen in een normale 
ruimte die anderhalve meter te handhaven als je samen kennis deelt rond puur natuur, samen 
producten maakt, samen wilt kokkerellen. 
Zie je het voor je? 
Een groep, samen een maaltijd verzorgend, staand bij het fornuis met anderhalve meter tus-
sen elk persoon? 
Wij niet. Dus al deze mooie, gezellige en weinig kostende maar geestelijk veel opleverende 
initiatieven zijn (voor onbepaalde tijd?) om zeep geholpen. 
En bedankt! 
 
Maar... zoals gezegd, voor alles is een oplossing. 
Hoe kun je personen die o zo'n behoefte hebben aan gesprekken met gelijkgestemden toch 
samen laten genieten? 
Heel gewoon, je reserveert een paar datums, geeft deze door aan degenen met interesse en 
op de afgesproken middag komen we op de afgesproken verzamellocatie bij elkaar en gaan 
we aan de wandel. 
Nou ja, wandel... we staan heel veel stil bij alle prachtige planten die we culinair kunnen in-
zetten.  
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Het delen van deze kennis vormt de rode draad door de middag maar ondertussen babbelt 
iedereen er lustig op los, komen sommigen elke keer, ontstaat er veel moois onderling en 
kunnen we terugkijken op waardevolle uurtjes. 
We plannen deze datums in Friesland en kop N-H, de middagen reiken we kosteloos aan, val-
len daarmee niet onder Project7-blad, waardoor alle inkomsten, bij elkaar geschraapt via stu-
diegroepen, waar een klein percentage van voor 7-blad was, stil liggen. 
Het is zoals het is. 
Maar de gelegenheid geven om onder gelijkgestemden te komen is belangrijk, we blijven dit 
ondernemen zo lang het mogelijk is en het weer ons goed gezind is. 
De middagen lopen zoals zij lopen, gewoon spontaan waardoor het een zeer informeel ka-
rakter heeft.  

 
De 11e, dinsdagmiddag, kwamen we op een afgesproken locatie bij elkaar en reden na verloop 
van tijd naar de Kleiput van Vatrop waar we een rondje liepen langs de zilte planten en via 
Oosterland langs diverse tuinen waar we even aan de weg stopten om een bepaalde plant, 
boom of struik te benoemen. 
Terug gekomen bij het startpunt reden we met liefhebbers achter elkaar aan naar de pier van 
Den Oever waar je gemakkelijker op een bepaald punt zeegroente kunt scoren.  

Gewapend  met een bak zeekraal, schorrenkruid en zulte (ook wel lamsoor genoemd maar 
het is niet de echte lamsoor) reed ik huiswaarts. 
Thuis maakten wij een heerlijke pasta en een mooier souvenir kun je dan niet hebben na een 
heerlijke middag.  
Dank aan allen, ook ik heb genoten. 
Zaterdag de 15e wandelen we in Gaasterland, de 23ste ook en de 25ste weer in de kop van N-
H. Tot zover de datums tot heden bekend. 
Interesse? 
anneke@project7-blad.nl  
Geef even in de mail aan dat je op de lijst wilt voor info rond de wandelingen. 
 
Iedereen die meegaat loopt mee op eigen verantwoording. Project7-blad organiseert deze 
middagen niet, ze staan niet op de agenda, heeft er geen inkomsten van. 
 
Anneke Bleeker  
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Zaterdagmiddag 15 augustus een fantastische middag 
beleefd met een aantal belangstellenden rond het on-
derwerp 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloe-
men... 

 
We verzamelden aan het begin van de middag in Rijs, Gaasterland, waar we eerst heerlijk door 
de kruidenwei slenterden. 
We liepen langs verschillende planten waar iets over te vertellen viel. 
Ondertussen ontstonden er ook geanimeerde gesprekken en was het overduidelijk dat we 
met gelijkgestemden op stap waren. 
Deze combinatie is in deze tijden heel belangrijk. Elkaar voeden, een luisterend oor hebben 
en samen heel oude kennis delen. 
Er zijn zoveel 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen te scoren, niemand hoeft onge-
zond te leven. 
En in tijden van nood kunnen we ons echt wel redden, kwestie van daar de aandacht op ves-
tigen en kennis vergaren. 
Daarom delen we graag wat we weten en wensen we dat velen dat ook weer helpen versprei-
den. 
 
De bekende groentesoorten vermijden we niet, we vullen deze aan omdat het assortiment in 
een groentenschap niet compleet is qua aanbod. Vele soorten bekende groenten hebben fa-
milieleden in de vrije natuur die ook eetbaar zijn. 
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Deze groente heeft een hoge energiewaarde als zij op plaatsen staan waar ze normaal konden 
groeien zonder negatieve invloeden. 
Kwestie van opletten waar je oogst, maar een feit is wel dat er heel 
veel te bekijken valt als je een paar uurtjes met elkaar op pad gaat. 
Zijn we hip?  
Welnee, we delen heel oude kennis. 
Dankzij de moderne industrie is dit allemaal naar de achtergrond 
geschoven en lopen velen met hun volgeladen winkelwagen langs 
vele eetbare soorten die zo voor hun voeten staan. 
Moet je dan op die plaatsen oogsten? 
Nee, maar het geeft wel aan dat we overvloedig bedeeld worden en 
als we dat weten gezonder kunnen eten. 
De personen die deze zaterdagmiddag mee waren begrepen dit 
maar al te goed. 
We liepen ook nog een prachtig rondje langs de hele oude beuken-
bomen, we genoten met elkaar van al het moois waar we zomaar 
gratis naar mochten kijken. 
Dankjewel Moeder Natuur. 
Na afloop schoven we nog even aan op het terras van Hotel Jans waar je overheerlijke appel-

taart kunt scoren.  

Wat is zo'n middag dan een feestje.  

Eerdaags weer met een stel op pad...  
Wie op de hoogte wil zijn om kosteloos op eigen benen en verantwoording een paar fijne uren 
te beleven mag zich melden. 
anneke@project7-blad.nl  
Zolang het mogelijk is (omstandigheden en weer) reiken wij datums aan en wie wil kan reage-
ren. Deze informatie staat niet op de agenda van de site omdat we via Project7-blad niets 
organiseren zolang de anderhalve meter gekte van kracht blijft. 
Helaas… het is niet anders. 
 
Anneke 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN genieten…  
 
Via deze boeken steun je ook meteen Project7-blad… 
Wie deze boeken bestelt via Barbera Smit ondersteunt 
hiermee Project7-blad. 
 
Project7-blad wil zichzelf graag draaiende houden, maar 
ook mooie projecten helpen ondersteunen. 
Zolang we met de anderhalve meter maatschappij te ma-
ken hebben ziet het bestuur geen mogelijkheden om le-
zingen te organiseren of om de studiegroepen te laten 
draaien. 
Via de lezingen en bijeenkomsten van studiegroepen 
vloeide er altijd een heel klein gedeelte van de bijdragen 
naar Project7-blad maar het moge duidelijk zijn dat dit nu 
100% stil ligt. 
 
De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-serie kosten  
€ 24,95 per deel. 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar is uit. 
De editie over de zomer volgt snel en daarna komen het 
najaars- en winterexemplaar er zo snel mogelijk achteraan. 
De inhoud voor al deze boeken staat al klaar, het is een kwestie van hard doorwerken en dan 
kunnen we een complete ‘cursus’ wildplukken en wildkoken presenteren. 
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke foto’s van hoe de gewassen er in dat seizoen uitzien. 
Ze bevatten heel veel recepten die gemakkelijk uit te voeren, of wellicht nog uitgebreider te 
presenteren zijn; ze zijn alleen maar aangereikt om te inspireren, zodat iedereen zich ermee 
kan uitleven. 
Van salade tot gebakken ei, van een pastagerecht tot een aardappelpannetje, van een water 
met een smaakje tot… heel veel. 

Zodra de zomer editie er is (zal in de volgende nieuwsbrief 
wel al een feit zijn) melden we dit. 
 
Je kunt de boeken via Barbera bestellen. Gewoon een kwestie 
van mailen, je adresgegevens doorgeven, welk boek je wilt 
aanschaffen en je krijgt na betaling het boek inclusief ver-
zendkosten thuis gezonden. 
Wie buiten Nederland woont vragen we 5 euro als tegemoet-
koming in de portokosten te betalen. 
 
Mail Barbera en geef in het onderwerp aan: Boek bestellen.  
barbera@project7-blad.nl  
Via Barbera krijg je het rekeningnummer van Stichting Pro-
ject7-blad en zodra de penningmeester heeft geconstateerd 
dat het bedrag bijgeschreven is zal Barbera het boek per post 
toezenden. 
  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Boek van de maand 
 
In plaats van één boek hebben we deze maand vijf boeken die we willen belichten. We leven 
in een bizarre tijd waarbij het belangrijk is dat je gezond eet, je grenzen bepaalt, je ontspant, 
je kunt verdiepen in hoe kan ik eigenlijk mijn lichaam helen of hoe kan ik omgaan met mijn 
ontslag als dat van toepassing is.  
Het is belangrijk dat we onze energie verhogen en positieve dingen doen; lezen is ontspan-
ning en de inhoud kan ons allen weer van hulp zijn. 
Een verzameling van een aantal titels die ons aanspreken en wellicht jullie ook.  
 

Hoe je geest je lichaam kan helen van David R. Hamilton.  

Het lijdt geen twijfel meer dat de manier waarop wij denken ons lichaam 
beïnvloedt: talloze wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat dit 
waar is. Voor de voormalige farmaceutische wetenschapper dr. David Ha-
milton heeft het testen van nieuwe medicijnen aangetoond hoe diep-
gaand de geest en het lichaam met elkaar verbonden zijn.  
Keer op keer verbeterde de controlegroep die de placebo's toegediend 
kreeg in medicijnenonderzoek in dezelfde mate als degenen die de medi-
cijnen daadwerkelijk toegediend kregen. Verbijsterd besloot dr. Hamilton 
de koers van zijn werk te wijzigen om de relatie tussen de geest en het lichaam verder te gaan 
onderzoeken  In dit boek onderzoekt dr. Hamilton het effect van visualisatie, overtuiging en 
positief denken op het lichaam, en laat zien hoe we door het gebruik van onze verbeelding en 
mentale processen onze eigen afweer- en genezingssystemen kunnen stimuleren om ziekte 
en pijn te bestrijden.  
 
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665379&PC=427870AA#.Xz2XD2xxc5c 
 
 

Jij bent de placebo van Joe Dispenza  

Is het mogelijk om te genezen met enkel je gedachten - zonder medicatie 
of operatie? De waarheid is dat dit vaker gebeurt dan je misschien zou 
verwachten. In Jij bent de placebo bespreekt dr. Joe Dispenza talrijke ge-
documenteerde casussen van mensen die een hartaandoening, een de-
pressie, reumatoïde artritis en zelfs de ziekte van Parkinson keerden door 
in een placebo te geloven. Dr. Joe vertelt ook de verhalen van andere 
mensen die om dezelfde reden juist ziek werden en zelfs zijn overleden, 
zoals slachtoffers van een voodoo- vloek of van een foutieve medische 
diagnose van een fatale ziekte. Dr. Joe stelt ook de vraag: Is het mogelijk om mensen de prin-
cipes van de placebo te leren en, zonder gebruik te maken van een externe remedie, dezelfde 
innerlijke veranderingen teweeg te brengen in hun gezondheidstoestand en ten slotte in hun 
leven?  
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665034&PC=427870AA#.Xz2Xb2xxc5c  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665379&PC=427870AA#.Xz2XD2xxc5c
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665034&PC=427870AA#.Xz2Xb2xxc5c
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Bottenbouillon van Louise Hay en Heather Dane  

Als een vergeten, aloud traditioneel voedingsmiddel wordt herontdekt 
vanwege de gezondheids- en schoonheidsvoordelen, trekt dit ieders aan-
dacht. In dit unieke culinaire avontuur verenigen internationaal befaamd 
zelfhulppionier Louise Hay en "21ste-eeuwsemedicijnvrouw' Heather 
Dane zich om een frisse en leuke kijk op de kunst van het koken van bot-
tenbouillon te verkennen, alsmede de wetenschap achter de indrukwek-
kende geneeskrachtige toepassingen ervan.  
Dit inventieve kookboek zit tjokvol onderzoek, instructies, tips en biedt 
een praktische, speelse en verrukkelijke aanpak om je spijsvertering, energie en stemmingen 
te verbeteren. Met ruim100 geneeskrachtige recepten voor bouillons, elixers, hoofdgerech-
ten, broden, desserts – en zelfs schoonheidsremedies en cocktails – laten Louise en Heather-
zien hoe je een dosis voedzaamheid aan elk aspect van je eetwijze kunt toevoegen.  
Je krijgt tussendoor ook onderhoudende verhalen te lezen die je eraan herinneren weer 
vreugde op je bord en in je leven te brengen. Plus, je komt te weten dat Louise niet alleen haar 
dag met bottenbouillon begint, maar hem ook als ingrediënt in veel van haar maaltijden ge-
bruikt – en je ontdekt waarom bottenbouillon een van haar geheimen voor een stralende ge-
zondheid en een lang leven is. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665201&PC=427870AA#.Xz2Xw2xxc5c 
 
 

Gefeliciteerd met je ontslag van Marina Schriek  

Hoewel het ongebruikelijk is om iemand te feliciteren met narigheid in z'n 
leven en je je flink kan ergeren aan de titel van dit boek, krijg je toch de 
felicitaties van de auteur: Gefeliciteerd met je ontslag. Een felicitatie, om-
dat je ontslag het einde van de periode dat je in dienst was bij een orga-
nisatie inluidt. 
'Dit boek is bedoeld om je te helpen met plezier uit te kijken naar alles 
wat deze nieuwe periode je gaat brengen.  
Het nare, misschien zelfs wanhopige gevoel dat je ervaart bij de gedachte 
aan je (mogelijke) ontslag, heeft alles te maken met de zekerheden die je in je leven ervaart 
en die je nu los moet gaan laten.  
Wat ervoor in de plaats komt is nu nog onbekend. Dat is voor velen een groot probleem. 
Vind ik wel weer een baan? Kan ik daar dan hetzelfde verdienen? Kan ik mijn vaste lasten 
blijven betalen? Kan ik mijn gezin nog wel onderhouden? Wie ben ik als ik niet werk? Hoe kom 
ik mijn dagen door?', aldus Marina Schriek.  
Dit boek helpt je het beste te halen uit deze periode, en belangrijke  nog, het beste te halen 
uit jezelf. Je bent meer dan je baan alleen en meer dan een arbeidskracht die productiviteit 
levert. Je bent nog zoveel meer dan dat!  
 
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872879&PC=427870AA#.Xz2aMWxxc5c 
 
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665201&PC=427870AA#.Xz2Xw2xxc5c
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872879&PC=427870AA#.Xz2aMWxxc5c
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Dit is mijn grens van Gaby Olthuis 

Ken je grenzen en je blijft in balans!  
Het lukt weinig mensen om goed hun grenzen te stellen en daadwerkelijk 
op het juiste moment 'Nee!', 'Stop!' of 'Nu even niet!' te zeggen. Niet tegen 
hun partner, hun puberende kind, hun leidinggevende en vooral niet tegen 
zichzelf! Steeds meer mensen worstelen hiermee en raken daardoor uit 
balans, uitgeput of krijgen zelfs een burn-out. Dit heeft onder andere te 
maken met de hectische en drukke tijd waarin we leven. Daarnaast heeft 
iedereen zijn eigen, persoonlijke valkuilen als het gaat om grenzen voelen 
of neerzetten. 
Dit is mijn grens leert je voelen en weten wat je grenzen zijn op fysiek, emotioneel en mentaal 
niveau. Je krijgt vele handvatten om je grenzen neer te leren zetten en er staan vele voorbeel-
den en casussen in waarin je jezelf zeker zult herkennen. 
Dit boek leert je je balans te behouden of weer terug te vinden op een manier die blijvend is. 
Je zult ervaren dat je nieuwe mogelijkheden hebt om een positieve verandering voor jezelf 
neer te zetten. 
 

Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789055992331&PC=427870AA#.Xz2a-mxxc5c 
 
 

Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken (uitgezonderd de nieuwste boe-
ken van Anneke) dan kun je deze via onze partnerlink bij succesboeken bestellen (i.p.v. bij 

bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten. Je kunt een boek bestellen door op de link van succes-
boeken te klikken die bij desbetreffend boek staat of via de boekenpagina op onze website: 
www.project7-blad.nl.  
Het kost jou niets extra’s!!! Enne… alvast onze dank! 
 

_____________________________________________ 

Hoi lieve mensen 
 
Vorige maand schreef ik: het lijden is voorbij! Ben jij soms blind! zie jij niet wat er gebeurt in 
de wereld….Tuurlijk zie en hoor zelfs ik soms wat van het wereldtoneel en met alleen die in-
formatie zou ik voorspellen dat de aarde straks weer woest en ledig is. 
 
Maar wat ik voel is zo totaal anders, een eindeloze ruime vrede, waar komt dat dan vandaan? 
Ik werd na mijn column van juli gewezen op sprekers als Wim Grandia en Jaap Dieleman. De 
eerste blog die ik zag was deze: https://www.youtube.com/watch?v=SN-x0860fGo  en nu 
blijf ik maar blogs beluisteren op zoek naar meer inzicht. 
 
Deze sprekers preken vanuit het Bijbelboek Openbaringen en hoe ik al deze blogs samenvat is 
als volgt.  Door de maatregelen die genomen worden in verband met corona worden we ver-
sneld ergens op voorbereid. Bijvoorbeeld gedachteloos leren gehoorzamen in een situatie   

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789055992331&PC=427870AA#.Xz2a-mxxc5c
http://www.project7-blad.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SN-x0860fGo
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waarbij er één digitale valuta is met één religie en één wereldleider. Er zijn steeds meer voor-
tekenen voor een tijd die men de grote verdrukking noemt, maar dat de kerk voor die tijd 
opgenomen wordt. (ik stel mij daar gelijk grote ufo’s bij voor die door portalen onze dampkring 
binnenkomen en de kerkmensen van de aarde af omhoog stralen en ze naar een andere pla-
neet brengen). 
Doordat deze liefdevolle mensen weg zijn komt er tijd gevuld met onvoorstelbare gruwelda-
den. 
 
Ik ben geen kerkmens toch hoop ik maar dat mijn gevoel dat het lijden voorbij is met deze 
opname te maken heeft. Want als dat niet zo is zal ik geslacht en onthoofd worden wanneer 
ik Jezus als dé hoogste autoriteit benoem en ik niet voor de wereldleider knielen wil en dat 
toekomstbeeld kan ik nu al erg tegenop zien. Of is dit ook symboliek? Als ik niet naar mijn hart 
wil luisteren zijn de media mijn pijnlijke kille waarheid dan gaat mijn hoofd zonder lichaam 
leven en wordt de verbinding tussen het denken en het voelend weten definitief onderbroken. 
Denken zonder gevoel wordt doods, woest en leeg.  
Mijn achterkant is nu in mijn schaduw en heeft nog enkel nut om liefdevol in overgave ermee 
uit te rusten. Ik voel me een éénling in een éénheid. 
 
Liefs arie 
 

_____________________________________________ 
 
 
 

BOERDERIJ DAALHOEVE PAREL IN MAASTRICHT-WEST 
 
Het is een beetje een saaie wijk, Daalhof in Maas-
tricht-West. Je kunt er goed wonen en je fietst of wan-
delt er zo de Belgische grens over, maar verder is er 
niet veel te beleven. 
Met één uitzondering, want midden in de wijk ligt 
Boerderij Daalhoeve. Van oorsprong een kinderboer-
derij, maar inmiddels zoveel meer. Want Daalhoeve is 
ook een drukbezochte ontmoetingsplek voor de 
buurt.  
 
Kinderen en hun (groot)ouders kunnen er kennis maken met lokaal voedsel, in zowel de Eet-
bare Loper als de recent aangelegde moestuin. Daalhoeve beheert ook terreinen elders in 
Maastricht, waar ze saaie weilanden omtovert in prachtige hoogstam fruitboomgaarden, vaak 
met oude vergeten soorten fruit.  
Onder meer door natuurlijke begrazing met de eigen schaapskudde en het houden van bijen-
volken probeert de boerderij ook de biodiversiteit te stimuleren.   
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Kinder- én zorgboerderij 
Boerderij Daalhoeve is van oorsprong een kinderboer-
derij in het hart van Daalhof, een wijk in het westen 
van Maastricht. De boerderij is gevestigd in een oude 
hoeve uit 1936 met traditionele cour en daaromheen 
stallen en kleine weilanden. Boerderij Daalhoeve 
wordt gedraaid door enkele betaalde medewerkers en 
een kleine 150 vrijwilligers en trekt jaarlijks tiendui-
zenden bezoekers, bewoners en kinderen uit Daalhof 
zelf maar ook uit andere wijken in Maastricht en el-
ders. Mensen die vroeger als kind naar de boerderij 
kwamen, doen dat als volwassene nog steeds, nu met 
hun kinderen of kleinkinderen. 

Boerderij Daalhoeve is sinds de overname door een 
vrijwilligersbestuur in 2012 uitgegroeid tot meer dan 
een drukbezochte kinderboerderij, waar kinderen 
kennis maken met de natuur en dieren en producten 
van de boerderij. Het is inmiddels ook een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor de buurt.  
 
De boerderij is in normale tijden zes dagen per week 
open en meerdere keren per jaar vinden er bijzondere 
activiteiten plaats. Mensen treffen elkaar in de gezel-
lige horecaruimte binnen (de 'Koojstal') of op de ter-
rassen buiten, achter de boerderij naast de speeltuin. 
Verder is er een boerderijwinkel, waarin onder meer 
producten van het eigen erf worden verkocht.  
 
Daalhoeve heeft zich sinds 2016 ook ontwikkeld tot 
een zorgboerderij. Op de boerderij werken veel vrijwilligers met de meest diverse achtergron-
den, van jong tot oud, Nederlands- en anderstalig en wel of niet met een afstand tot de ar-
beidsmarkt of fysieke of psychische beperking. Iedereen is bij ons welkom. De boerderij han-
teert bewust een lage drempel en deelt vrijwilligers 'aan de poort' niet in hokjes in.  

 
Binnen en buiten Daalhof 
Vrijwilligers kunnen bij Daalhoeve op verschillende plekken aan de slag. Naast het relatief 
kleine terrein van de boerderij zelf, beheert Daalhoeve diverse andere terreinen in en om 
Maastricht, zoals weilanden en het groene gebied rond Buitenplaats Vaeshartelt (een hotel 
en restaurant). Terwijl de boerderij een vrij drukke omgeving biedt waar veel te doen is, is 
vooral Vaeshartelt zeer geschikt voor mensen die graag rustig buiten in de natuur willen wer-
ken. Naast het groen op meerdere plekken in Maastricht verzorgt Daalhoeve ook de dieren in 
het Maastrichtse stadspark.  
 
Op veel buitenterreinen heeft Daalhoeve hoogstam fruitbomen geplant. Ook worden er vaak 
bijenvolken gehouden en legt Daalhoeve stroken met wilde bloemen aan. Een eigen schaaps-
kudde zorgt voor de natuurlijke begrazing van de weilanden.  
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Inheemse en uitheemse dieren 
Daalhoeve biedt onderdak aan een breed palet van 
diersoorten. Alle boerderijdieren zijn bij op het boer-
derijterrein te zien. Vanwege de beperkte ruimte en 
de steeds strengere eisen op het gebied van dieren-
welzijn kiest Daalhoeve daarbij wel voor de minivari-
ant.  
Zo zijn op de boerderij minipaardjes, minivarkens, mi-
nirunderen en mini-ezels te bewonderen. Daarnaast 
is er een kleine verzameling uitheemse dieren. Dit 
maakt de boerderij aantrekkelijker voor bezoekers en 
vrijwilligers.  
Bovendien biedt dit extra opleidingsmogelijkheden 
voor de leerlingen van CITAVERDE. Deze mbo-school 
voor groene opleidingen gebruikt Daalhoeve als één 
van haar praktijklocaties.  
 

Eetavonden 
Daalhoeve is zeer begaan met mensen die het in de maatschappij moeilijker hebben. Dat blijkt 
niet alleen uit het bieden van dagbesteding aan tal van mensen ‘met een rugzakje’. De boer-
derij organiseert tegen een symbolische bijdrage van € 1 maandelijks gezamenlijke eetavon-
den voor mensen uit de buurt die zich eenzaam voelen. 
Deze mensen worden aangedragen door de maatschappelijke organisaties waarmee Daal-
hoeve samenwerkt. De eetavonden hebben gedurende de corona-crisis uiteraard stilgelegen.  
 

Buurtmoestuin 
Daalhoeve besteedt ook veel aandacht aan haar edu-
catieve functie. Over het boerderijterrein loopt de 
Eetbare Loper, waarmee wordt getoond welke groen-
ten en fruit er in Limburg (kunnen) worden verbouwd. 
In het bijenhuis wordt getoond hoe honing wordt ge-
produceerd. En in 2020 is op het voorplein een moes-
tuin aangelegd. Aanvankelijk was het de bedoeling 
deze tuin te gaan beheren samen met buurtbewo-
ners, maar dit is door de corona-crisis doorkruist.  

 
Het is vanwege deze tuin dat Project 7-blad in contact kwam met Daalhoeve. Anneke Fok-
kema, penningmeester van Stichting Project 7-blad, las in een eerder nummer van wijkblad 't 
Belhäöfke dat Daalhoeve het voorplein van de boerderij wilde omvormen naar een buurt-
moestuin. Dat was voor haar aanleiding om in overleg met het bestuur van Stichting Project 
7-blad contact op te nemen met de beheerder van Daalhoeve, om te kijken of de stichting 
Daalhoeve daarbij financieel kan helpen. Het project valt immers binnen de doelstellingen van 
Stichting Project 7-blad. Daalhoeve heeft daarop een begroting ingediend voor een aantal 
groentebakken op hoogte. Zodra de activiteiten van Project 7-blad weer van start kunnen gaan 
en zij weer inkomsten kan genereren, wil Stichting Project 7-blad graag een aantal van deze 
bakken sponsoren.  
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Project7-blad en haar projecten financieel steunen? 
 
Sinds Project 7-blad een stichting is, is het ook een streven van ons kleinschalige projecten die 
binnen onze doelstellingen passen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een klein voedselbos of 
schoolmoestuintjes, te steunen met een kleine bijdrage / startkapitaal. 
 
Door de coronaperikelen zijn al onze activiteiten - en dus ook onze inkomsten - stil gevallen 
en we hebben besloten zolang de 1,5 meter regel gehandhaafd blijft, deze activiteiten niet te 
kunnen hervatten. 
 
Er zijn een paar manieren waarop onze lezers ons financieel kunnen steunen. Er staan eerder 
in deze nieuwsbrief al twee mogelijkheden: door de aankoop één van de nieuwe boeken van 
Anneke met de titel ‘Het wilde genieten - voorjaar’. 
Een boek aanschaffen via onze partnerlink bij Succesboeken.nl. 
 
Een derde mogelijkheid is donatie. 
Mocht je een initiatief dat wij graag willen ondersteunen - zoals de in deze nieuwsbrief onder 
de aandacht gebrachte Boerderij Daalhoeve in Maastricht west - een warm hart toedragen en 
de Stichting hiervoor een gift/donatie te willen schenken, dan kun je een bedrag overmaken 
naar onze bankrekening  
NL17 SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project7-blad te Maastricht.  
 
Wij zijn je hiervoor zeer erkentelijk. 
 
Het bestuur 
 

_____________________________________________ 
 
 

Quote: 

Het is gevaarlijk gelijk te hebben, als de overheid het 
bij het verkeerde eind heeft!  
Voltaire 
 

Gezonder leven 
Heel vroeger bestonden er geen welvaartsziekten. Dus eigenlijk moeten we terug naar de oer-
tijd. Je bent wat je eet, maar je bent ook wat je grootouders aten. Onze evolutie van miljoenen 
jaren kan de industriële revolutie van de afgelopen eeuw niet zo snel volgen. We kunnen ons 
redelijk aanpassen, maar deze zijn niet zonder gevolgen. Kijk maar eens goed naar het ont-
staan van ziekten zoals kanker en dementie. Ruim een eeuw geleden waren deze heel zeld-
zaam, nu krijgt al meer dan de helft van de bevolking er mee te maken. 
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Het ontstaan van alle ziekten hangt samen met het bewerken van ons voedsel. Sinds we eind 
19e eeuw suiker zijn gaan exploiteren zijn al veel welvaartsziekten ontstaan. Daarna begon de 
grote industrialisatie van voedsel, voedsel moet lang goed blijven, er mooi uitzien, makkelijk 
te bereiden zijn en het moet vooral lekker zijn. Zodoende wordt er bijna overal suiker aan 
toegevoegd, dit is een goedkoop conserveermiddel en smaakmaker.  
Essentiële voedingsstoffen, vitamines, mineralen en enzymen zitten er nauwelijks nog in. Ook 
zijn we bezig onszelf stelselmatig te vergiftigen met alle chemische toevoegingen wat li-
chaamsvreemde stoffen zijn. 
 
Eeuwenoude gezonde voeding zoals zout en vet, wat we echt nodig hebben, wordt steeds 
meer verboden, omdat men meent dat deze gelinkt zijn aan huidige ziektebeelden. Wij mogen 
geen zout eten, maar voor de dieren in de wei leggen we zoutstenen neer, zodat ze zout kun-
nen oplikken als ze het nodig hebben, ook dieren in het wild krijgen meer zout binnen. Ooit 
wilde dieren met hart- en vaatziekten gezien? Instinct is beter dan verstand, geen dier zou het 
in z’n kop halen om b.v. iets met aspartaam te eten. 
 
Het vaststellen van de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid); deze is amper voldoende 
om net geen gebrekziekten te ontwikkelen) en de maximale toelaatbare bovenwaarden voor 
vitamines en mineralen, is om de hoge en effectieve dosering van deze stoffen te kunnen ver-
bieden, zodat ze niet meer als preventie en genezing van ziekten gebruikt kunnen worden, en 
men volledig aangewezen wordt op de farmaceutische industrie. 
 
Het eten van de huidige voeding levert dus tekorten op, we zijn overvoed door ondervoeding! 
Ook zorgen de suikers en zoetstoffen voor chronische laaggradige ontstekingen, welke weer 
aan de oorsprong liggen van vele ziektebeelden.  
Stress is ook een hele belangrijke factor, niet alleen de persoonlijke problemen en de huidige 
tijd, maar ook op grote schaal zoals de grote crisis van de jaren ’30 van de 20ste eeuw, de 
oorlogen, volksverhuizing, natuurrampen en volkerenmoord.  
 
De combinatie van stress en laaggradige ontstekingen ligt aan de oorzaak van alle hart- en 
vaatziekten. Cholesterol heeft er niets mee te maken en ‘slecht’ cholesterol bestaat helemaal 
niet. Wie het ooit in zijn hoofd gehaald heeft om bij gezonde mensen een cholesterolgehalte 
te bepalen? 
Overheidsvoorlichting wordt vaak gestuurd door de voedingsindustrie, de farmaceutische in-
dustrie en de macht van het grote geld. Wij krijgen hierdoor veel valse voorlichting. Zin en 
onzin over vitamines, superfoods, alles wordt beïnvloed door het geld en de industrie. 
 
Hart- en vaatziekten, dementie, Alzheimer, diabetes, kanker, depressie; alles is gerelateerd 
aan wat we eten. Alles is ontstaan door een tekort van iets of de aanwezigheid van iets. Te-
korten van vitamines, mineralen, essentiële vetzuren, essentiële aminozuren, teveel suikers 
koolhydraten en vooral kunstmatige zoetstoffen kunnen voor alle ziektebeelden verantwoor-
delijk zijn.  
 
Als we soms proberen wat ‘gezonder’ te eten, stoppen we het nog wel even in een magnetron. 
Hiermee doden we alle voedsel! Om in leven te blijven heb je ook ‘levend voedsel’ nodig. Zelfs 
je water heeft geen vitaliteit meer als je het verwarmt in een magnetron. Alles gaat kapot; leg  
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maar eens wat zaden een paar seconden in een magnetron, ze zullen nooit meer kunnen kie-
men. 
Allemaal terug naar de oertijd is niet mogelijk, maar je kunt wel zo veel mogelijk verse groen-
ten, fruit, vlees, eieren etc. eten, en vooral weer alles zelf klaarmaken, zonder zakjes en pakjes. 
Volg de richtlijnen van het “oer dieet” of het “Paleo-dieet” en probeer zo weinig mogelijk 
koolhydraten en bewerkt voedsel te eten. En vooral geen (toegevoegde) suikers en al hele-
maal geen zoetstoffen. 
 
Weten jullie trouwens waarom een ei zoveel cholesterol bevat? 
( antwoord:  “Er moet een heel leven uit gevormd worden”.) 
Cholesterol is onmisbaar voor een gezond leven! Je kunt gerust 2 eieren per dag eten, maar 
het liefst wel met een zachte dooier. Een hard gekookt of gebakken ei levert minder goede 
voedingsstoffen. 
 
Jetty van der Graaf 
Orthomoleculair voedingsdeskundige | 2015  

 

_____________________________________________ 
 
 

Dat was een lekker ont-
bijtje met een eitje... 
 
Begonia's zijn eetbaar dus begonnen we de dag 
met een vrolijke noot op ons bord. 
Een zelfgebakken broodje met gekookt ei en 
tomaat feestelijk gepresenteerd met begonia. 
 
Extra noot: Begonia's smaken enigszins appel-
achtig. Maar... alleen puur natuur gekweekte 
soorten culinair gebruiken.  
Oftewel; op biologische wijze gegroeid. 
 
Anneke 
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Eenzaamheid 
 

Je eenzaam voelen heeft alles te maken met contact maken met anderen. In het Coronatijd-
perk een hot item. Misschien heb jij ook wel meegemaakt dat je geen contact kon maken met 
vader of moeder, tante of oom en alleen op afstand kon zwaaien naar een raam in een ver-
zorgingstehuis. Of misschien heb jij een broer of zus die ergens verzorgd wordt en waar per-
soonlijk contact niet mogelijk was. Dat voelt niet fijn, want eigenlijk zijn we groepsmensen en 
hebben we aandacht en aanraking nodig. Contact maken kan in de normale wereld al lastig 
zijn, maar dan helemaal. Wat ik tegenwoordig doe is iedereen die ik op straat tegenkom groe-
ten met goedemorgen of goedemiddag met een glimlach, want het is net of velen door de 
stad lopen in hun eigen bubbeltje. Het kan een groot verschil maken iemand met een glimlach 
aan te kijken. Deze keer gaat het dus over ‘Contact maken met anderen’. Over gehoord wor-
den…je kunt veel praten maar niet gehoord worden wat leidt tot eenzaamheid. Over geduldig 
zijn…je kunt heel ongeduldig worden door het langzame tempo van mensen of dingen en daar-
van raak je gefrustreerd. En over graag alleen zijn, maar je daardoor soms wel eenzaam voe-
len. 

 
We starten met Heather (Struikheide), deze 
mensen zoeken voortdurend gezelschap. Hebben 
nooit hun mond stil, willen alles met anderen 
bespreken. Zijn ook veeleisend van natuur. Het 
zijn mensen die vaak te weinig liefde in hun jeugd 
hebben gehad. Ze hebben een innerlijke 
afhankelijkheid, maar die wordt niet herkend 
omdat ze zó zelfverzekerd overkomen. Heather 
bevordert emotionele zelfstandigheid en zorgt 
ervoor dat je wordt gehoord. 
 

Heather leert je aandacht geven 
 

Impatiens (Reuzenbalsemien) voor mensen die 
ongeduldig zijn. Ze willen het liefst ook alleen 
werken in hun eigen tempo dat ze fijn vinden. 
Aanpassen aan mensen die van nature langzaam 
zijn daar hebben ze het geduld niet voor. Ze willen 
dat anderen net zo snel denken en handelen als 
zijzelf. Je kunt je voorstellen dat je daardoor span-
ning opbouwt. Dat kan zich uiten in maag- en 
darmklachten of spierspanningen. Ze zijn erg in 
hun hoofd bezig en kunnen snel vuurrood of lijk-
bleek worden. Impatiens haalt de druk van de ke-
tel en leert anderen in hun waarde te laten. 
 
 

Impatiens bevordert geduld en zachtmoedigheid 
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Bij afstandelijkheid komt Water Violet (Water-Violier) om het 
hoekje kijken. Voor mensen die als het ware in een ivoren torentje 
leven. Die willen graag alleen zijn in zieke of gezonde staat. Intel-
ligente, begaafde mensen, rustig, zeer onafhankelijk, bekwaam en 
vol zelfvertrouwen. Geen behoefte aan andermans mening en be-
moeien zich het liefst ook niet met anderen. Gevoelig en kwets-
baar, maar willen deze gevoelens niet met anderen delen. Dit 
geeft een gevoel van eenzaamheid en lichamelijke spanningen. 
Door Water Violet bekijk je het leven minder op afstand en door-
breekt het de eenzaamheid. 
 
 
 

Water Violet brengt verbondenheid 
 
Even alleen… dat is als hooggevoelig mens best wel even fijn… toch na een aantal weken in de 
Coronaperiode begon het weer te kriebelen. Je wilde weer zinvol bezig zijn om anderen te 
helpen en hen in levende lijve zien. Gelukkig kon dat weer vanaf 11 mei. 
 
Je bent van harte welkom in de praktijk en op mijn website kun je lezen hoe ik werk. Kijk op 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl voor meer informatie. Neem gerust vrijblijvend contact op 
met de mogelijkheid een afspraak te maken. Mocht je vastlopen in wat ik in dit stuk heb ver-
teld, neem vooral contact op. Voor nu heb ik alle groepen van Dr. Bach beschreven. In sep-
tember neem ik je mee in de Nieuwetijds Bachbloesems van Bram Zaalberg. Tot de volgende 
keer! 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
Fotobronnen: pixabay.com en wikipedia 
 

_____________________________________________ 

 

Mensen vullen zelf altijd van alles in; denken voor an-
deren… 
 
Herkenbaar? 
Mensen vullen zelf van alles in, denken voor anderen en slaan daarmee de plank op die mo-
menten redelijk vaak mis, dat is de praktijk. 
Je hoort vaker dan nodig is dat er onmin is ontstaan omdat de ‘denker’ van alles invulde, en 
zelfs al had bedacht dat de ander wel eens kwaad zou kunnen worden na diens reactie.  
 
En zo kreeg ik een voorbeeld in mijn mailbox. 
Dat voorbeeld kwam voort uit het feit dat ik een reactie had gegeven op een mail van iemand.  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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Maar ja, soms antwoord ik niet op de manier die men wel wenst. 
Helaas voor velen… Mij krijg je niet in de hoek van de angsthazen; ik ben van het soort dat zich 
behoorlijk besodemieterd en belemmerd voelt door de huidige situatie. 
En dankzij veel informatie die in de afgelopen jaren tot mij genomen is, zie ik de ellende uit-
rollen waar men wereldwijd mee bezig is. 
Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik ging niet uit vrije wil mee in het stopzetten van 
onze studiegroepen maar dit deden wij wel door de opgedrongen zogenaamde regels. 
De persoon die mij vragen stelde over een groep ging er vanuit dat wij het heel normaal von-
den dat we stopten. 
Nou, nee dus. 
Niet normaal, ook niet het nieuwe normaal, gewoon balen. 
En we zijn geen doemdenkers maar afgelopen maart begrepen wij al dat dit een lang verhaal 
zou gaan worden. 
De persoon in kwestie had ingevuld dat ik wel boos zou zijn. 

Nee dat was ik niet, ik ga alleen niet mijn mening aanpassen.       
Toen wij weer contact hadden was het deze persoon helder dat ik helemaal niet boos was. 
Naar aanleiding daarvan kreeg ik onderstaande tekst. 
 
Dat doet me denken aan een verhaal uit het boekje ‘Honderd en een recepten om jezelf in de 

puree te helpen’.  

Dat verhaal gaat als volgt: Een man rijdt in een boerenstreek op landweggetjes en krijgt een 

lekke band. Als hij de band wil verwisselen, komt hij erachter dat hij geen krik in zijn auto heeft. 

Op enige afstand ziet hij een boerderij. Hij gaat op weg om de boer om een krik te vragen. Al 

lopende komen allerlei gedachten in hem op: - Het is al tegen de avond, het gaat al schemeren 

en boeren gaan altijd vroeg naar bed omdat ze de volgende dag er vroeg uit moeten. – Als ik 

eindelijk bij de boerderij ben aangekomen, zal de boer vast en zeker al op bed liggen en bijna 

in zijn slaap zijn. – Hij zal niet leuk vinden dat ik hem zomaar uit bed bel. – Hij zal vast wel heel 

boos zijn en er zeker geen zin in hebben mij met zijn krik uit de brand te helpen. – En misschien 

had hij net een amoureus onderonsje met zijn vrouw. Dan zal hij wel helemaal woedend op mij 

zijn… Inmiddels is de man bij de boerderij aangekomen. Hij drukt op de bel. De boer (die nog 

even TV zat te kijken) doet nietsvermoedend open. De man schreeuwt tegen hem: ‘Houd je shit 

krik maar! Ik hoef ‘m niet meer!’ Hij draait zich om en loopt weg. 

Tja…       
Wellicht kan dit kleine verhaaltje velen aan het glimlachen brengen en herinneringen doen 
oproepen waarbij hij of zij ook op voorhand al had ingevuld hoe de ander zou gaan reageren. 
 
Tussen mij en persoon in kwestie is niets aan de hand. Ons verschil is dat ik niet geloof in dat 
wat men wil dat wij geloven moeten en zij (nog) wel. 
Als ik mij druk moet maken om iedereen die dat wil geloven heb ik daar meer dan een dagtaak 

aan.       
Het is zoals het is. 
Ik schoot in de lach bij het lezen van het voorbeeld als reactie in mijn mailbox. 
Anneke  
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Toastjes met eetbare bloemen als feestelijke versie-
ring... 

 
Toastjes lenen zich er uitstekend voor om een eetbaar bloempje als extraatje toe te voegen 
voor 'het oog wil ook wat'. 
Bloemen op de maaltijd dwingen af dat je anders naar je voeding kijkt en toastjes eet je door-
gaans als je samen met anderen even gezellig zit te genieten. 
Dat zijn dan uitgelezen momenten om dat even met extra toewijding uit te voeren. 
Het moge duidelijk zijn dat we uitsluitend eetbare bloemen gebruiken van biologische af-
komst. Niet alle bloemen hebben dat label maar ze mogen niet met gif behandeld zijn en een 
natuurlijke groei is het allerbeste. Bij vaste planten geven we aan dat als je deze al jaren in de 
tuin hebt staan, je daar ongestoord wel wat bloemen van kunt scoren. 
Wil je eetbare eenjarigen gebruiken dan kun je deze of biologisch kopen of zelf zaaien met 
biologisch zaad. 
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Er zijn speciale kwekerijen die zich gespeciali-
seerd hebben in planten die op natuurlijke 
wijze konden groeien.  Deze toastjes kregen 
bloemen of bloemblaadjes van komkommer-
kruid, vlambloem, viooltjes, tijm en rozen. 
Enkele bladeren van de Oost-Indische kers 
stonden gezellig op het bord. 
Overigens zijn deze bladeren ook fantastisch 
om in een maaltijd te verwerken. Fijn gesne-
den door een salade of op het laatste moment 
aan een warme maaltijd toegevoegd. 
Oost-Indische kers smaakt enigszins peperach-
tig.  
 
We moeten het ons zelf maar extra gezellig ma-
ken in deze bijzondere tijden. 
Daarom geven we vele handreikingen via de 
nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten', via boeken 
en Facebook. 
 
Anneke Bleeker 
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Nieuwsbrief ‘Project7-blad 
Junior’… 
Deze nieuwsbrief is geliefd bij junioren met in-
teresse voor de natuur maar ook bij vele niet-
junioren. 
Een maandelijkse nieuwsbrief met natuurlijke 
onderwerpen, waaronder steevast elke maand 
een plant, boom, struik of kruid verder uitge-
licht. 
Nieuwsgierig? 
Klik op onderstaande link. 
Link naar de junior van juli 2020: 
 
https://www.project7-blad.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/07/2020-07-NIEUWS-
BRIEF-JUNIOR-07-JULI.pdf 

Nieuwsbrief ‘Het Wilde Ge-
nieten’… 
In deze nieuwsbrief brengen we ook onder de 
aandacht dat we de nieuwsbrief ‘Het Wilde Ge-
nieten’ uitgeven. 
Deze verschijnt eens per maand en het woord 
‘wilde’ is de aanwijzing naar ‘wilde’ groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. 
Genieten van deze ‘wilde’ aanvullingen op de al 
bekende soorten die we gewend zijn om te kun-
nen kopen en/of in eigen tuin te kunnen scoren. 
Deze keer geven we de link voor de hele nieuws-
brief, geen verwijzing naar bepaalde onderwer-
pen maar ga zelf maar lekker op strooptocht tus-
sen alle leuke, lekkere en wellicht nuttige items. 
Een nieuwsbrief boordevol positiviteit. 
 
Vitamientjes voor de geest en wie er mee aan de slag gaat presenteert extra vitamientjes in 

de pannen, schalen en op de borden. 

Veel leesplezier gewenst.  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-07-JULI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-07-JULI.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-07-JULI.pdf
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Klik op onderstaande link: 

https://www.project7-blad.nl/wp-con-

tent/uploads/2020/07/2020-07-JULI-WILDE-GENIETEN.pdf 

Als de nieuwsbrief niet direct wordt geopend, dus als hij in je 

browser ‘blijft hangen’, selecteer je de link en je klikt op EN-

TER. Dan moet het werken. 

 

Bloemen... feestje  
Men neme een glas jus d'orange, fruit en bloemen. 
Oost-Indische kers, begonia en bloemblaadjes van goudsbloem.  
En wat heb je dan? 

Een feestje.  
Anneke 
 

Peren... heerlijke handperen ge-

kocht langs de weg... Feestje 🙂  Nog wel... Het 
maakte wel iets in mij los... 

Daar houd ik zo van. Even stoppen langs de weg bij van die 
leuke stalletjes of simpele mogelijkheden als een kruiwa-
gen, een tafeltje of andere creatieve oplossing waar men 
iets te koop aanbiedt. 
Afgelopen middag scoorde ik 3 kilo handperen voor € 2,50 
Biologische peren, heel gewoon bij een particulier aan de 
weg.  Standaard hebben wij al jaren een potje in de auto 
met kleingeld. Altijd handig voor onverwachte leuke of 
lekkere dingen. 
Deze peren 'voelen' gewoon heel anders dan wanneer ik 

een zak van 3 kilo voor 2,50 in een supermarkt had gekocht. Het is de charme van de omge-
ving, van de manier waarop je dit aantreft. 
Alleen... Hoe lang nog? Want als het contant geld gaat verdwijnen, waar men op uit is, dan 
kun je dit soort leuke momenten vergeten. 
Particulieren die incidenteel een te veel aan eigen oogst op deze wijze delen kunnen dat dan 
niet meer. 

Alles wat zo leuk en simpel is gaat verdwijnen. De charme raakt van veel dingen af.      
Deze peren kocht ik met plezier maar ook al met enige weemoed denkend aan de toekomst. 
Te bizar wat er allemaal gaande is en nog triester is het dat de meesten denken dat het 'alle-
maal' wel mee zal vallen. 
Ik ben zeer optimistisch van aard. Niet linksom, dan rechtsom, en voor alles is een oplossing 
maar toch... deze peren raakten een gevoelige snaar.  
Wat zal de toekomst ons brengen? 
Anneke Bleeker, Gaasterland, 18 augustus 2020  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-JULI-WILDE-GENIETEN.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-JULI-WILDE-GENIETEN.pdf
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Beste vrienden 
 
Via Janneke Monshouwer 
Het is van begin april geleden dat ik nog iets van mij heb laten 
lezen. Wie zich daarover wat zorgen maakte kan ik geruststellen: 
het is al die tijd goed met me blijven gaan. Mijn hartslag, bloed-
druk, cholesterolspiegel, fysieke conditie, enz.: dat lijkt allemaal 
behoorlijk in orde. Ook mentaal-emotioneel bevond ik mij al die 
tijd in een evenwichtige toestand. Nu nog steeds. En vooral: de 
resultaten van alle virale screenings zien er tot dusverre positief 
uit! 
 
Maar in alle ernst: ik kan noch wil ontkennen dat ik met toenemende verwondering en ver-
bijstering net als jullie getuige ben geweest van de bizarre, surreële ontwikkelingen op het 
wereldtoneel tot en met in onze onmiddellijke omgeving. Alles begon met 'dat dingetje', dat 
eind vorig jaar op een Chinese vismarkt uit een vleermuizensoep is gefloept om zich razend-
snel wereldwijd te verspreiden als een potentiële bedreiging van 7 miljard menselijke levens. 
 
Dit is het officiële verhaal, dat ons door wetenschap, media, politiek en quasi alle mainstream 
instanties wordt voorgehouden.  
Om ons daartegen te beschermen werd heel onze samenleving omgevormd tot een soort con-
centratiekamp, geheel in navolging van de Chinese voorbeeldstaat. De WHO ging daar op 24 
februari op inspectie, zag hoe goed het functioneerde en besloot om het universeel op te leg-
gen. De kudde liet zich gedwee in deze fascistische koraal opsluiten, instemmend mekkerend: 
prettig is anders, maar het is voor onze veiligheid, gezondheid en zekerheid! 
 
Dit alles was dermate ongezien en ingrijpend dat ik mij in een soort instinctieve reactie gedeisd 
gehouden heb. De voornaamste reden is dat het mij belangrijk leek om eerst een goed en 
volledig inzicht te krijgen van wat zich hier aandient om dan ten gepaste tijde op gepaste wijze 
de gepaste actie te ondernemen. Te vroeg, te onbesuisd, te weinig onderbouwd reageren zou 
als een boomerang kunnen terugkeren en alle geloofwaardigheid ondermijnen. Bovendien 
heb ik ook leren luisteren naar mijn innerlijke stem. Deze maande mij duidelijk aan om rustig 
te blijven en wat af te wachten. 
 
Op de drempel van de negentiende week van de lockdown en de van in het begin aangekon-
digde tweede golf lijkt het moment aangebroken om de radiostilte te verbreken. De verplich-
ting van mondmaskers heeft zich als doorslaggevend aangediend. Deze knieval was er te veel 
aan. En dit soort toekomst willen we toch niet voor onze (klein)kinderen? 
 
Ik heb in ieder geval voor mezelf beslist: ik laat me niet muilkorven. In bijlage mijn motivatie. 
 
Deze spreekwoordelijke schop onder de kont deed mij besluiten terug in actie te schieten en 
jullie de komende weken te informeren over mijn visie en de plannen waarop ik gebroed heb. 
Inzake organiseren van voordrachten ben ik realistisch. Lezingen zoals we die gewoon waren 
zullen nog lange tijd niet kunnen binnen 'het nieuwe normaal'. In alle zalen, zowel privé als 
openbaar, zijn de beperkingen en verplichtingen dermate hallucinant dat ik mezelf en jullie 
hiertoe niet wil verlagen. Maar ik zoek naar alternatieven.  
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Hieronder wil ik het echter eerst hebben over hoe ik het bredere plaatje zie.  
 
Doorheen alle chaos zie je dat alles verloopt volgens plan, nl. dat van club EL om na het start-
schot van nine eleven via de huidige fake crisis hun NWO definitief door te drukken. Ze doen 
het zoals altijd uitermate sluw en doeltreffend. Wie de strategie in al zijn aspecten helder 
bestudeert kan niet anders dan onder de indruk zijn. Men is hier dan ook al ruim vijftig jaar 
mee bezig. In essentie is het een knap staaltje van mind control van ieder van ons. Individueel 
en collectief. 
 
We worden dagelijks met z'n allen vakkundig en stelselmatig gepakt op de grootste vrees, 
waarmee ze ons geïnfecteerd hebben: de angst voor de dood. Wie in deze val vast zit heeft 
alle contact met zijn eigen gezond, kritisch verstand verloren. De meesten onder jullie weten 
echter beter. 
 
Het is nu meer dan ooit belangrijk om onszelf voor ogen te houden dat ook dit duivelse com-
plot past binnen een nog veel groter project. Wat we nu meemaken is aangekondigd in ge-
schriften, mythologieën en orale tradities van duizenden jaren oud. Als mensheid doorlopen 
we een traject van bewustzijnsontwikkeling: de Platoonse ronde van de zodiak. We zitten nu 
sinds de symbolische datum van 2012 in de fase waarbij we uit het diepe dal van het aflopende 
Vissentijdperk mogen/moeten klimmen. Maar dit is ons nooit voorgesteld als een rustige kuier 
in een zonnig park. 
 
Dit zijn de spannende tijden waarvoor we op zielenniveau gekozen hebben om deze mee te 
maken. Het gaat dus in belangrijke mate over elk van ons zelf: wat we nu kunnen leren, welke 
keuzes we nu maken, hoe we nu de angst kunnen overwinnen waarin men ons wil onderdruk-
ken en blijvend knechten. Hun lockdown is een prachtige prikkel om niet te zeggen opzwie-
pende zweepslag voor onze uprising. 
 
Het is mijn diepe intuïtie en innerlijk begrijpen dat we alles mogen zien in het perspectief van 
het 'happy end', dat in het grotere kosmisch script voorzien is. We zitten nu in een minder 
prettige fase, nl. de periode van de barensweeën, de enge duisternis waaruit de rups zich aan 
het ontpoppen is om straks een schitterende vlinder te worden. 
 
Hoe dit alles zijn beslag zal krijgen mogen we met vertrouwen en geduld tegemoetzien. Cru-
ciaal is hierbij om te blijven beseffen dat het 'drama' dat zich hier en nu afspeelt zijn oorsprong 
en aansturing vindt in hogere regionen dan onze driedimensionele matrix. We zijn het breder 
inzicht verloren dat de aarde binnen het kosmisch theater het toneel is waarop zich een spiri-
tuele strijd afspeelt met ons in de hoofdrol. De duistere krachten hebben van den groten re-
gisseur de toelating gekregen om hun rol te spelen en in deze eindfase al hun duivels te ont-
wikkelen. 
Maar gelukkig voor ons is deze periode beperkt in de tijd. In de Apocalyps spreekt men van 48 
maanden. Het is niet verstandig je vast te klampen aan een concreet getal, maar wel jezelf en 
anderen voor ogen te houden dat er een einde zal komen aan deze helse toestand én dat die 
fundamentele omslag zich zal voltrekken binnen onze tijd. In feite zijn we het nu al aan het 
meemaken. Dat besef lijkt mij heel belangrijk evenals het feit dat wij zelf uitgenodigd worden 
om hier onze rol te spelen én dat we bijstand van bovenaf mogen verwachten. 
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Ik zie die hulp niet als een van zijn wolk afdalende deus ex machina, die manu militari orde op 
zaken zal stellen. Ik geloof evenmin in een messias -figuur noch in aliens noch in een Q-mirakel, 
maar wel in een switch in bewustzijn, die van bovenaf zal geïntensifieerd worden. Het meren-
deel van de mensheid zit nu in een zombie-modus. Men is verblind door onwetendheid, in 
paniek door angst en verlamd door onderdanigheid. Al wie zich hiervan kristalhelder bewust 
wordt, verandert ook zijn houding en dan ... dan wordt alles mogelijk.  
 
Ik ben dus ten gronde optimistisch. Ik moet alleen maar naar mezelf kijken. De eerste 44 jaar 
van mijn leven zat ik muurvast in een klassieke, conservatieve, katholieke denkwijze. Ik heb 
sindsdien een transformatieproces doorlopen met als gevolg dat ik innerlijk en uiterlijk een 
bocht van 180 graden gemaakt. Ik heb daar niet om gevraagd, ik heb dat niet beslist, die evo-
lutie heeft zich aangediend en mijn enige persoonlijke verdienste is dat ik op deze uitnodiging 
ben ingegaan.  
 
Ik ervaar het als een bevrijdende en verrijkende opdracht te mogen deel uitmaken van deze 
machtige re-volutionaire op-stand, waarbij we ons terug op het podium van waarheid, vrijheid 
en gezondheid zullen hijsen. 
 
En er zijn op dat vlak hoopgevende evoluties en initiatieven, waarover ik het de komende tijd 
wil hebben. Zo is er nu zaterdag 25 juli om 12u een startmeeting van 'viruswaanzin.be'. Ik zal 
er zeker zijn! Meer info in bijlage. 
Ik sluit graag af met de ondertekening, die ik lange tijd gebruikt heb en nu meer dan ooit on-
derschrijf. Hou de lendenen van moed omgord, de voeten van actie geschoeid en de lamp van 
inzicht brandende. 
 
Met vrije en soevereine groet ,Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke, 
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge en levend als spi-
ritueel wezen en vrij en soeverein mens van vlees en bloed, crediteur handelend in volwaar-
dige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam met claim op de naam en handte-
kening: © PETER ARTHUR MARIA VEREECKE en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten 
voorbehouden worden. Noenendal 2B-9700 Mater (Oudenaarde)Tel. 055/312075 - pe-
ter_vereecke@hotmailcom 
 

Bijlage 
Publiekelijke principiële verkla-
ring aangaande het verplichte 
mondmasker Ik respecteer ie-
dereen, die om wat voor reden 
dan ook dit wel draagt. Ik wil 
ook niemand door mijn mening 
en gedrag in de problemen 
brengen. Ik zelf weiger evenwel 
een mondmasker te dragen, 
eenvoudigweg omdat ik het niet 
kan noch wil. Hieronder vat ik 
de voornaamste redenen kort 
samen.   

http://viruswaanzin.be/
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1. Het biedt noch mezelf noch anderen enige garantie van bescherming  
2. Ik ben niet ziek en dus geen gevaar voor anderen  
3. Het vermindert de levensnoodzakelijke zuurstofopname tot 60%  
4. Het verhoogt de levensgevaarlijke koolstofopname  
5. Het creëert een broeihaard van microben, die men continu inhaleert  
6. Het veroorzaakt hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, concentratiestoornis, de-

pressiviteit, bewusteloosheid  
7. Het leidt tot een daling van het gehoor- én gezichtsvermogen  
8. Het heeft schrik-wekkend effect bij zowel drager als medemens, zeker bij ziekenhuis-

patiënten en RVT-residenten  
9. Het bemoeilijkt de conversatie en normaal sociaal contact . 
10. Het is van oudsher een symbool van onderdrukking, opgelegd aan slaven  
11. Het wordt geassocieerd met de muilkorf van gevaarlijke dieren  
12. Ik wil me niet verschuilen achter een masker maar vrijuit mezelf zijn  
13. Het verhoogt bloeddruk en hartslag  
14. Het stimuleert overmatige transpiratie  
15. Het leidt tot spierpijn en -contractie  
16. Het veroorzaakt huidirritatie  
17. Ik snap de logica niet van geen verplichting in café/restaurant maar wel in win-

kel/openbaar vervoer/bibliotheek  
18. Deze verplichting is niet in verhouding tot het extreem lage risico van het coronavirus, 

waarover overigens bijzonder weinig met zekerheid geweten is  
19. Ik wil als burger niet blindelings gehoorzamen aan wetten en regels, die niet feitelijk 

onderbouwd en correct gecommuniceerd zijn  
20. Het maakt de drager mond-dood en is een vernederende aantasting van de menselijke 

rechten op waardigheid, vrijheid, gezondheid  
Voorlopig: ik ben bereid mijn mening én gedrag aan te passen mits bewijzen dat mijn argu-
mentatie niet correct zou zijn.  
 
 

Jaap van Dissel en mondkapjes 

Je gelooft het niet, maar ze zeggen het echt!!  
Jaap van Dissel: "200.000 mensen moeten een week lang een mondkapje dragen om MIS-
SCHIEN - en dan zeg ik nog misschien - 1 corona besmetting te voorkomen." 
Minister van Ark van Medische Zorg: "Mondkapjes inzetten gericht op gedragsbeïnvloeding, 
dus niet zo zeer medisch gerelateerd, maar gericht op gedragsbeïnvloeding en te kijken: waar 
zou je mee kunnen experimenteren." 
Ze zeggen het letterlijk! 
Als je een mondkapje gaat dragen, dan heeft dat een medisch effect van ongeveer NUL, maar 
je doet mee aan experiment op het gebied van gedragsbeïnvloeding… 
Succes!  
 
https://www.facebook.com/pvanaarle/vi-
deos/10158549394259036/UzpfSTEwMDAwMTEzMTc5MzM5MzozMTUzNDcxNzk4MDM-
zODQ5/ 

  

https://www.facebook.com/pvanaarle/videos/10158549394259036/UzpfSTEwMDAwMTEzMTc5MzM5MzozMTUzNDcxNzk4MDMzODQ5/
https://www.facebook.com/pvanaarle/videos/10158549394259036/UzpfSTEwMDAwMTEzMTc5MzM5MzozMTUzNDcxNzk4MDMzODQ5/
https://www.facebook.com/pvanaarle/videos/10158549394259036/UzpfSTEwMDAwMTEzMTc5MzM5MzozMTUzNDcxNzk4MDMzODQ5/
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Karretjesbeleid 
Mijn mail aan Jumbo 
 
Goedemiddag, 
 
Naar aanleiding van een klein gesprekje wat ik had met een van uw medewerksters, mbt het 
karretjesbeleid, wil ik u verzekeren dat dit niet zo hoeft voor mij, zelfs als het voor u wel hoeft. 
 
Ik ervaar het niet als een belangrijk iets dat gepoets op die karren. Ik vind het heel fijn dat 
mensen in de winkel weer met elkaar praten en dichtbij durven komen en ik vind het helemaal 
niet nodig, al val ik theoretisch in de risico groep. Ik heb slechte longen. Maar ik ben nooit 
bang geweest voor een pandemie die Covid 19 heet, en weet dat die er eigenlijk ook niet is. 
Die zit meer tussen de oren. Ik heb een oude moeder die wij niet naar een verpleeghuis laten 
gaan nu, omdat de regels van de huizen ons niet bevallen. Wij willen niet dat zij omwille van 
dat wat anderen tussen de oren hebben zitten, niet meer mag worden bezocht of geknuffeld, 
of dat ze door anderen wordt verplicht tot dingen die wij niet belangrijk vinden . Samen, als 
familie besluiten wij dat. Daar hebben wij Mark Rutte niet bij nodig. 
 
Als je je erin verdiept lees je veel verslagen van artsen en verplegend personeel. die soms 
wanhopig aangeven dat het Covid 19 niet eens in de test goed naar voren komt. en dat de 
testen derhalve niet deugen. 
 
Vrijheid in een land bestaat uit diversiteit, en verschillend mogen denken. Dat moeten we 
vooral zo houden. Maar als de ene bange groep de ander gaat opleggen dat ze zich niet mogen 
inlezen, niet zelf denken en ook geen eigen mening mogen hebben omdat ze dan gekkies zijn, 
zijn wij bezig de vrijheid in ons land te slopen. Dan gaan we de Chinezen achterna. 
 
Voor mij hoeft niemand het "samen" te doen. Ik ervaar dat niet zo, en wil dus ook niet worden 
belast met die druk. Ik bedank u hartelijk voor uw zorgen in de Jumbo, maar het zijn opge-
drongen zorgen waar ik geen belang bij heb.  Ik ervaar het als emotionele chantage. 
 
Als de mensen bij de tientallen dood neer vielen, werkte ik natuurlijk graag mee. Dat zou nor-
maal zijn. Maar zelfs de "nieuwe gevallen" die steeds terug komen volgens zeggen, zijn geen 
ZIEKE mensen. Ze zijn getest met waardeloos testmateriaal. In 2017-18 zijn meer mensen 
overleden aan griep dan ooit zal gebeuren aan Covid 19. Zelfs als je de mensen die aan andere 
ziektes ook gemakshalve onder Covid laat vallen, zoals dat nu gebeurd. De Corona groep zit 
nu eenmaal in ons DNA, dus dat hou je. Dat was er in de jaren 60 al! 
 
En toen was er ook geen karretjes beleid . Ik hoop dat u zich realiseert dat er momenteel meer 
mensen dood gaan dan ooit, aan de gevolgen van de wereldwijde maatregelen. 
Honger depressies en zelfmoord, en de economische gevolgen zijn enorm.  
Hoogleraar Michaela Schipper heeft het over ca 100.000.000....... 
 
100.000.000... lockdowndoden...dat doen we dus "samen".....? 
 
Met vriendelijke groet 
Helena de Boer  
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De virus-mythe deel 3 
 
Het begrip ‘virus’ is in de 19de eeuw door Louis Pasteur in de schijnwerpers gezet en onder de 
microben geschaard. Het werd, net als sommige andere microben, als veroorzaker van ziekten 
aangewezen. Ondanks dat hij veel tegenstand kreeg van andere wetenschappers, werd zijn 
theorie aanvaard. Niet omdat er overtuigend bewijs was voor zijn theorie, maar omdat het 
een conclusie was die bruikbaar was. 
Zelfs nadat hij op zijn sterfbed bekende dat het niet de waarheid was, bleef zijn theorie offici-
eel erkend! 
Wij hebben aan Louis Pasteur alle gepasteuriseerde voedingsmiddelen te danken, waarin de 
eventueel aanwezige ziektekiemen gedood zouden zijn, maar waaruit tegelijk ook veel waar-
devols voor onze gezondheid is verdwenen. 

Het woord virus is al heel oud en is 
ondanks Pasteur tot op heden iets 
geheimzinnigs gebleven. Een virus 
is namelijk nog helemaal nooit als 
levend wezen aangetoond!  
Onder wetenschappers is bij ge-
brek aan iets aantoonbaars afge-
sproken dat bepaalde eiwitverbin-
dingen, die men met een elektro-
nenmicroscoop ontdekte, voortaan 
“virussen” genoemd zouden wor-
den.  
 

Dus nog volkomen onbegrepen verschijnselen werden officieel tot “virussen” gedoopt.  
Dr. Ryke Geerd Hamer deed de vorige eeuw evenwel onafhankelijk onderzoek en kwam tot 
geheel andere uitkomsten dan Louis Pasteur. 
 
Dr. Hamer dacht nogal naïef, dat hij door gedegen bewijs erkenning zou krijgen voor zijn op-
zienbarende ontdekkingen, maar zijn vernieuwende inzichten werden bepaald niet warm ont-
vangen. Integendeel. Het paste namelijk niet in het grote plan van de farmaceutische industrie 
en de andere machtigen der aarde. Hij is verketterd en moest een goed heenkomen zoeken. 
Hij is daardoor helaas volkomen verbitterd geraakt en heeft inmiddels dit tranendal mogen 
verlaten. 
Toch zou hij terug kunnen kijken op een grote schat die hij voor de mensheid heeft achterge-
laten; hij heeft de mensheid namelijk een grote dienst bewezen met zijn achtergelaten ge-
schriften over de ware bron van ziekten. 
 
Dr. Hamer schrijft (vrije samenvatting):  
Virussen worden sinds Louis Pasteur in één adem genoemd met schimmels en bacteriën als 
ziekteverwekkers, terwijl we in het algemeen nog maar heel weinig over de precieze werking 
van micro-organismen weten en er geen enkel bewijs is dat de aangewezen “virussen” en an-
dere micro-organismen ziekten zouden veroorzaken. 
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Een van de door Dr. Hamer 
ontdekte natuurwetten (de 
4de) laat zien dat schimmels, 
bacteriën en “virussen”  on-
misbare helpers van het li-
chaam zijn die bepaalde op-
drachten in het lichaam ver-
vullen.  
 
Dr. Hamer vertelt hier: De re-
guliere geneeskunde ver-
deelt microben in goede mi-

croben (symbionten) én kwaadaardige microben (antibionten). De ”kwaadaardigen” geeft 
men de schuld van diverse ziekten. Deze ziekten noemt men dan “infectieziekten”. Dit is be-
grijpelijk, omdat men bij ziekten daadwerkelijk schimmels, bacteriën en “virussen” in het li-
chaam terugvindt. Maar wat de reguliere geneeskunde niet vertelt, is dat men ook bij gezonde 
mensen deze hoeveelheden vindt, wanneer er naar gezocht zou worden. Men verklaart dat 
uiteindelijk met een goed of slecht werkend “immuunsysteem”.  
Tot zover dit stukje inhoud van Dr. Hamer. 
 
We hebben in de vorige aflevering van ‘De virus-mythe’ gelezen over de aanwezigheid van 
‘endosomen’ en ‘exosomen’ als stadia van een lichamelijk reinigingsproces. Daar blijkt volgens 
Dr. Hamer nog een fase tussen te zitten, de fase van de globulinen in de lichaamsvloeistoffen.  
Endosomen, globulinen en exosomen zijn de verschijnselen van de drie fasen van een natuur-
lijke lichaamsreiniging. Het zijn drie gewone wetenschappelijke termen voor verschijnselen 
van natuurlijke reinigingsprocessen die nu onterecht VIRUSSEN genoemd worden.  
 
Het woord “virus” zit al ons hele leven tussen onze oren opgeslagen in termen als besmettelijk, 
infecterend, gevaarlijk, aanvallend en dodelijk. Maar er is iets totaal onschuldigs aangewezen, 
want endosomen, globulinen en exosomen kunnen naar hun aard onmogelijk gevaarlijk zijn. 
En waarom zou de ziekteoorzaak iets heel kleins en geniepigs moeten zijn dat met het blote 
oog en zelfs met een gangbare microscoop niet waar te nemen is, terwijl de angst ervoor col-
lectief zo onevenredig groot is? 
 
Dr. Hamer suggereerde dat het uitgangspunt van de wetenschap om iets aan te willen wijzen 
als besmettingsbron, ongefundeerd is. Terwijl we met zijn allen toch met veel zekerheid den-
ken dat we de infecties vaak genoeg zelf ervaren hebben! Maar wat is daarvan waar en niet 
waar?  
Laten we het samen wat nader onderzoeken. Het lijkt me dat we dan eerst moeten weten wat 
ziekte eigenlijk is. 
 
Feit is dat mensen dood gaan. Aan van alles. Dat hoort bij het bestaan hier op aarde en daar 
ontkomt niemand aan.  
Nu, na maart 2020, gaan we vooral dood aan een geheimzinnige coronaziekte. Ook als je van 
de trap gevallen bent, blijk je het “corona-virus” bij je te dragen. Dáárdoor zou je van de trap 
gevallen kunnen zijn en is de doodsoorzaak logischerwijs corona ;-)  
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Vroeger, heel lang geleden, bestonden er sabeltandtijgers. Die waren pas echt gevaarlijk, want 
ze hadden hoektanden van wel 15 centimeter lang en hadden altijd honger! 
Als er zo’n gespierde sabeltandtijger voor onze neus zou staan, dan zouden we geen tijd heb-
ben om te bedenken welke strategie we het beste zouden kunnen volgen. Het zou een ogen-
blikkelijke actie van vechten of vluchten moeten zijn.  
Het lichaamsbewustzijn heeft gelukkig minder dan een fractie van een seconde nodig om tot 
de enig juiste actie te komen. Het wacht niet op onze bewuste instemming. Het voelt de situ-
atie wonderbaarlijk goed aan en het juiste programma is al ingezet voordat onze hersenen 
zich ermee hebben kunnen bemoeien. 
Voor elke actie is veel adrenaline nodig. Dat giert ogenblikkelijk door ons lijf. We hebben op 
dat moment helemaal niks aan spijsvertering en andere bijzaken, dus dat wordt stil gelegd;  
We hebben bij het genoemde gevaar alleen kracht in onze ledematen nodig en een grote mate 
van zuurstofvoorziening. Ook daar zorgt het lichaam onder zulke stress ogenblikkelijk voor. 
Waar we de kracht dan vandaan halen is onbegrijpelijk, maar de spieren worden sterk en de 
ademhalingsorganen worden verruimd.  
Het eindigt in een overwinning of het eindigt met de dood. In zowel het eerste als het laatste 
geval valt de stress weg en is de rust teruggekeerd.  
Wanneer we het er levend hebben afgebracht, volgt er een fase van uitputting en herstel. Dat 
zien we goed bij een opgejaagd dier. Het gaat liggen, zakt weg en begint op een gegeven mo-
ment hevig te beven. Dat is de genezingscrisis.  
Hoe langduriger de stress is geweest, des te langduriger is ook de herstelperiode van het li-
chaam. In de natuur kan het herstel vrij snel gaan. 
 
Bij de mens ligt het wat ingewikkelder. Er is geen sabeltandtijger te bekennen, maar toch kan 
de stress innerlijk hoog oplaaien. Uiterlijk hoeft er niet eens zoveel zichtbaar te zijn, maar 
innerlijk kan er toch heftig op een kleine gebeurtenis gereageerd worden.  
Het lichaam zal ook hierbij een noodprogramma starten dat nu aangepast zal zijn aan de an-
dere aard van de stresssituatie. Het lichaam luistert als het ware naar onze psychische signalen 
en heeft er een antwoord op dat uit een soort primitief oerweten voortkomt. Dus afhankelijk 
van het soort conflict dat er innerlijk beleefd wordt, wordt het lichaam aangepast. Meestal zal 
er van slapen weinig meer terecht komen, want we worden door het lichaam juist in een alerte 
toestand gehouden, zodat we tot een conflictoplossing kunnen komen en de rust weer terug 
kan keren. 
 
 De tegenwoordige stress van mensen kan soms lang aanhouden. Veel langer dan in de natuur 
het geval is. Dat betekent dat de herstelperiode dan ook lang zal zijn. Een herstelperiode gaat 
altijd met klachten gepaard, die we ziektesymptomen noemen. Het zijn eigenlijk genezings-
symptomen, maar we voelen ons dan ziek en uitgeput en moeten rusten. Het lichaam is dan 
hard aan het werk om alle lichaamsfuncties en betrokken weefsels weer terug te brengen naar 
hun oorspronkelijke staat. 
 
Zolang er stress was, waren we niet ziek. Want zolang er stress was, moesten we topprestaties 
kunnen leveren om tot een oplossing te kunnen komen. Daar houdt het lichaam allemaal re-
kening mee. 
Een bekend voorbeeld is, dat als we met vakantie gaan en we de stress van het werk achter 
ons kunnen laten, we tijdens het begin van de vakantietijd opeens ziek worden of zelfs een  
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hartaanval krijgen. Het lichaam is dan uitgeput en gebruikt de teruggekeerde rust om te gaan 
herstellen. In sommige gevallen is het dan evenwel te veel geweest voor de conditie. 
 
Dr. Hamer was ervan overtuigd dat bijna alle ziekten herstelperioden zijn die door bestaans-
conflicten en levensangsten veroorzaakt werden. En hij heeft ontdekt dat microben een hel-
pende functie hebben in de herstelfase en in géén geval ten grondslag liggen aan de ziekte. Er 
is volgens hem zelfs helemaal nóóit sprake van besmetting door microben. Integendeel: tij-
dens de conflict actieve fase worden er juist door het lichaam in allerijl zo veel mogelijk “vi-
russen”(endosomen) in de cellen aangemaakt en de benodigde micro-organismen uit de om-
geving aangetrokken om ons tijdens de genezingsfase tot hulp te kunnen zijn. Ontstekingen 
horen namelijk bij de herstelfase. 
Daarmee in verband staat ook het bekende feit dat kleine kinderen alles in hun mond willen 
stoppen, want de onbewuste natuurlijke drang van het kind is om zoveel mogelijk micro-or-
ganismen te verzamelen die de basis moeten gaan vormen voor onze latere gezondheid.  
Als mens bestaan wij voor het overgrote deel uit micro-organismen! Namelijk voor 3/4de deel. 
We zijn, goed beschouwd, lichamelijk meer microbe dan mens ..... Is dat niet een grappige 
gedachte? Hoe meer variatie we in ons microbioom hebben, hoe beter we in staat zijn om te 
overleven. 
 
En wat heden virussen worden genoemd, zijn functionele bestanddelen van onze cellen. En-
dosomen zijn het, zoek maar op…  Zonder  virussen zouden wij niet kunnen leven. Zonder 
virussen zou er geen enkel leven op aarde zijn! Zelfs geen bacteriën. Dat is dus een buitenge-
woon ongezonde toestand, waar we met alle desinfecterende middelen naar lijken te streven. 
 
Wie meer wil weten over de ontdekkingen van Dr. Hamer, kan van de volgende link gebruik 
maken. Op de site vind je midden-bovenaan een link voor een gratis download van het boek: 
Zielsoorzaken van ziekte.  
https://zielsoorzakenvanziekte.be/ 

 
Deze kennis zal ons kunnen 
bevrijden van angsten voor 
ziekten en angsten voor be-
smettingen. We ontdekken 
dat hetgeen wij ziekte, en 
soms zelfs kanker noemen, in 
wezen een genezingsproces is. 
En we ontdekken dat alle na-
tuurlijke micro-organismen 
onze vriendjes zijn. 
 

Dit perspectief zal ons ook kunnen helpen om meer vertrouwen in ons natuurlijke lichaam te 
krijgen en daar meer respect voor te hebben.  
Het zal ons sterken in onze overtuiging dat vaccinaties per definitie niet goed kúnnen zijn, 
omdat die diep ingrijpen op het natuurlijke lichaamssysteem, terwijl dat lichaam juist zo won-
derbaarlijk mooi en zuiver is afgesteld op onze overleving hier op aarde. Er is niet kunstmatig 
aan te sleutelen met chemie zonder schade. Níets kan dat mooie en wonderbaarlijk toege-
ruste lichaam overtreffen in zijn doelmatigheid.   

https://zielsoorzakenvanziekte.be/
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Bovendien is een vaccinatie er officieel op gericht om een deel van onze verzameling microben 
te bestrijden, terwijl onze gezondheid en onze afweerkrachten daar juist volkomen afhankelijk 
van zijn!  
En dan hebben we het nog helemaal niet over alle giftige en onze menselijkheid beschadi-
gende toevoegingen in vaccins. 
 
Het lichaam is zelfs veel meer dan een werktuig voor onze fysieke instandhouding. Het is als 
drager van een menselijke ziel tot een hoger doel geroepen.  
En dit laatste aspect is nu juist de doorn in het oog van de machtigen der aarde. Zij hebben 
hun ziel verkocht aan.... laat ik het netjes zeggen..... aan de ‘duisternis’. Daarom is  de jacht 
geopend op degenen die in hun hart nog een vonkje van het oorspronkelijke goddelijke licht 
met zich mee dragen. Dat wil de duisternis o zo graag doven.  

Laten we zeer waakzaam 
zijn.  
Zelf heb ik de vrijmoedige 
gedachte dat ik wel weet 
wat de oorspronkelijke 
betekenis is van het al 
zeer oude woord VIRUS.  
Voor mij is het de invloed 
van de duisternis. Het zijn 
de ons overvallende le-
vensangsten die ons we-

zen doen samentrekken in het ego en zijn zelfhandhaving.  
Laten we getrouw zijn aan ons diepste Zelf, de Ziel als vonkje van het grote alles omvattende 
Licht. 
Laat ons het oorspronkelijke vonkje Licht in ons hart tot stralend leven wekken en spreiden 
gaan, zodat het duister vluchten moet.  
Hanna. 
 
Bijbehorende linken:  
https://www.germaansegeneeskunde.nl/4-ontogenetische-systeem-microben/ 
en  https://www.hetnieuweveld.nl/blog/353300_een-andere-kijk-op-ziekte  

https://www.germaansegeneeskunde.nl/4-ontogenetische-systeem-microben/
https://www.hetnieuweveld.nl/blog/353300_een-andere-kijk-op-ziekte
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Er is een "mind virus" dat mensen dusdanig infecteert, 
dat het veel dodelijker is dan iemand zich had kunnen 
voorstellen en dat na verloop van tijd miljoenen zal do-
den en de mensheid zal vernietigen. 
Het dringt de geest van het slachtoffer binnen en 
maakt het onmogelijk om nog logica en kritisch denken 
te gebruiken en gevaarlijke autoriteitssystemen te 
weerstaan. 
Dit "virus" herstructureert onze hele manier van leven 
en als het onbehandeld blijft, zal dit "virus" ervoor zor-
gen dat de wil van de menselijke geest uitdooft en on-
der de macht komt van een tirannieke heerschappij.  
 
p.s. Geef de duisternis innerlijk geen kans! 

 
Nulpuntsenergie 
De moeite waard om het artikel, van de bijgevoegde link, door te nemen. Je vindt zelfs bij 
vluchtige lezing de verbanden tussen Covid-19 en 5G en zelfs tussen voorgaande epidemieën 
en de introductie van nieuwe stralingsbronnen (radio, radar, enz.) 
Ik heb er één kanttekening bij. Namelijk bij dit stukje:  
 
"Het blijkt dat kosmische straling een direct effect heeft op alle levende cellen, hun functie in 
stand houdende door RESONANTIE en INTERFERENTIE, natuurlijke oscillatie van gezonde cel-
len door het neutraliseren van tegenwerkende stralingen zoals die door microben. Echter een 
buitensporig hoge mate van kosmische straling kan schadelijk zijn voor levende organismen. 
 
De tegenwerkende straling van microben acht ik niet juist geformuleerd. Het is de tegenwer-
kende straling van innerlijke stress (angst, zorg en vrees). Daarbij worden altijd microben aan-
getrokken, maar die zijn net als de brandweermannen bij een brand niet verantwoordelijk 
voor de situatie. Integendeel, ze zijn erbij aanwezig om hulp te bieden. Dat is de zienswijze 
van wijlen Dr. Ryke Geerd Hamer en zijn onderzoeksresultaten zijn zeer overtuigend. 
 
Uiteraard is de conclusie uit dit artikel wederom dat Covid-19 een stralingsziekte is en niets te 
maken heeft met een oorzakelijk virus. 
https://nulpuntenergie.net/blog/ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-straling/ 
 
Hanna 
 

COVID-19 Deel I 
De afgelopen maand heb ik talloze e-mails ontvangen met de vraag waar de COVID-19 “pan-
demie” over gaat, dus ik dacht dat het misschien een goed idee was om over het onderwerp 
te bloggen in plaats van uit te leggen waar de GNM-inzichten over gaan, voor iedereen die de 
vraag stelde. 
  

https://nulpuntenergie.net/blog/ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-straling/
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Gelukkig stuurde een vriend me enkele links over wat er gebeurde in de stad Wuhan (met een 
bevolking van meer dan 11 miljoen mensen) begin februari 2020, wat me hielp het politieke 
klimaat in die regio te begrijpen en dat mogelijk verantwoordelijk was voor een “angst voor 
agressie ” die duizenden mensen trof en vervolgens rond dezelfde tijd werd opgelost. 
Voor degenen onder u die onlangs het werk van Dr. Hamer tegenkwamen, maar weten dat 
sommige omstandigheden zich voordoen in de genezingsfase van een conflict, wel, dit is zo’n 
manifestatie. 
Lees verder via deze link: 
https://www.gnmonlineseminars.com/covid-19-deel-i/ 
 
 

Een virus ontwikkeld zich IN het lichaam en niet bui-
ten het lichaam! 
 
Tom barnett: Toen ik mijn filmpje postte, had ik direct veel kijkers, maar na een paar dagen 
was het al uit de social media verwijdert. We mogen blijkbaar de waarheid niet verspreiden. 
De censuur en propaganda wordt steeds erger. 
Waarom denken mensen dat je een virus kunt overdragen, terwijl een virus niet levend is? 
We worden onnodig bang gemaakt. De overheid veroorzaakt heel veel stress. Als je stress en 
angst ervaart door corona, komt dit omdat je het zelf veroorzaakt en te weinig onderzoek 
hebt gedaan. Ik verzin dit niet en ik ben ook geen complotdenker. Mijn studies tonen duide-
lijk aan, dat ik me in deze materie verdiept heb. 
Lees verder via deze link: 
https://finding-voices.blogspot.com/2020/08/een-virus-ontwikkeld-zich-in-
het.html?spref=fb&fbclid=IwAR0MoSLTutI5Q3U-sApwpvGMIFGAUoXC_B5c79z5AC-
wDPcXPL6wjGte71m0&m=1 
 

_____________________________________________ 
 
 

Patrick Savalle en de PCR test 
Wereldwijd Corona-beleid is voor een groot deel gebaseerd op de PCR-test, waarmee SARS-
CoV2 infecties worden gemeten. De PCR-test is echter niet geschikt om virale infecties of zelfs 
maar de aanwezigheid van virussen te meten. Het belangrijkste bewijs voor het bestaan van 
een nieuw virus bestaat niet (fysieke isolatie van het virus en de bijbehorende elektronenmi-
croscoopfoto) en dat betekent ook dat de PCR-test nooit kan zijn gevalideerd tegen een gel-
dige gouden standaard. Dat betekent ook dat de oorzaak van Covid19 nog niet geldig is vast-
gesteld. In deze video leg ik zo eenvoudig mogelijk uit wat de problemen met de PCR-test zijn. 
Naar mijn mening (ik ben geen viroloog) is de PCR-test fundamenteel ongeschikt om virusin-
fectie of viral-load te meten. De conclusie moet zijn dat Corona-beleid niet is gebaseerd op 
realiteit. Ik schrijf hier al over sinds 2007 omdat voor HIV exact hetzelfde geldt als voor Sars-
CoV2: waar is het bewijs? 
  

https://www.gnmonlineseminars.com/covid-19-deel-i/
https://finding-voices.blogspot.com/2020/08/een-virus-ontwikkeld-zich-in-het.html?spref=fb&fbclid=IwAR0MoSLTutI5Q3U-sApwpvGMIFGAUoXC_B5c79z5ACwDPcXPL6wjGte71m0&m=1
https://finding-voices.blogspot.com/2020/08/een-virus-ontwikkeld-zich-in-het.html?spref=fb&fbclid=IwAR0MoSLTutI5Q3U-sApwpvGMIFGAUoXC_B5c79z5ACwDPcXPL6wjGte71m0&m=1
https://finding-voices.blogspot.com/2020/08/een-virus-ontwikkeld-zich-in-het.html?spref=fb&fbclid=IwAR0MoSLTutI5Q3U-sApwpvGMIFGAUoXC_B5c79z5ACwDPcXPL6wjGte71m0&m=1
https://www.youtube.com/channel/UCo4DtG6kfV9OQMYwNkGhCEQ
https://www.youtube.com/results?search_query=%23SARSCoV2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23SARSCoV2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23isolatie
https://www.youtube.com/results?search_query=%23elektronenmicroscoopfoto
https://www.youtube.com/results?search_query=%23elektronenmicroscoopfoto
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Covid19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23viral
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https://www.youtube.com/watch?v=h2M4VTybYGI&fbclid=IwAR1cGIP3srlbc3WzVy1FdQS
xufN9v0iA9DlY0Hn7pIjgfjtTlA54Mimm4_k 
en nog een video met het antwoord van De reactie van het OMT / Marion Koopmans op mijn 
PCR-test video 
https://www.youtube.com/watch?v=CKb4_5MNh7Y&fbclid=IwAR01vZhebxENHM8KPZLCF
DaW1TdOEi2pPM4zlsB0q_PlVUGEN-Zak-YtU1A 
 
 

Covic 19, de officiële documenten achter deze plande-
mie 
Irma Schiffers  

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2020/07/17/covid-19-de-officiele-documenten-
achter-deze-plandemie/ 
 
 

Demonstratie Leeuwarden 
Oud-politieman spreekt bij protest tegen coronamaatregelen: 'De overheid moet zich diep, 
diep schamen' 
https://www.ninefornews.nl/oud-politieman-spreekt-bij-protest-tegen-coronamaatrege-
len-de-overheid-moet-zich-diep-diep-schamen/ 
 

Verslag van Omrop Fryslan van de demonstratie in Leeuwarden: 
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/978402-ruim-250-mensen-bij-protest-tegen-co-

ronamaatregelen-leeuwarden 

 
 

De Andere Krant  
 
De andere krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het doel van De An-
dere Krant is om het publieke debat te verbreden en de Andere Kant van het nieuws te tonen. 
Waar veel media meer onderdeel van het machtssysteem (b)lijken in plaats van deze macht 
kritisch te volgen zijn wij totaal onafhankelijk. De krant heeft geen winstoogmerk en wordt 
tegen de laagst mogelijk kosten gemaakt en verspreid. 
Voor het maken van de eerste edities zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan met 
wel onafhankelijke media. Voor een brede nieuwsgaring raden we deze partijen dan ook van 
harte aan. 
Contact opnemen met De Andere Krant kan door een mail te sturen naar 
redactie@deanderekrant.nl 
 
https://deanderekrant.nl/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=h2M4VTybYGI&fbclid=IwAR1cGIP3srlbc3WzVy1FdQSxufN9v0iA9DlY0Hn7pIjgfjtTlA54Mimm4_k
https://www.youtube.com/watch?v=h2M4VTybYGI&fbclid=IwAR1cGIP3srlbc3WzVy1FdQSxufN9v0iA9DlY0Hn7pIjgfjtTlA54Mimm4_k
https://www.youtube.com/watch?v=CKb4_5MNh7Y&fbclid=IwAR01vZhebxENHM8KPZLCFDaW1TdOEi2pPM4zlsB0q_PlVUGEN-Zak-YtU1A
https://www.youtube.com/watch?v=CKb4_5MNh7Y&fbclid=IwAR01vZhebxENHM8KPZLCFDaW1TdOEi2pPM4zlsB0q_PlVUGEN-Zak-YtU1A
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2020/07/17/covid-19-de-officiele-documenten-achter-deze-plandemie/
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2020/07/17/covid-19-de-officiele-documenten-achter-deze-plandemie/
https://www.ninefornews.nl/oud-politieman-spreekt-bij-protest-tegen-coronamaatregelen-de-overheid-moet-zich-diep-diep-schamen/
https://www.ninefornews.nl/oud-politieman-spreekt-bij-protest-tegen-coronamaatregelen-de-overheid-moet-zich-diep-diep-schamen/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/978402-ruim-250-mensen-bij-protest-tegen-coronamaatregelen-leeuwarden
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/978402-ruim-250-mensen-bij-protest-tegen-coronamaatregelen-leeuwarden
https://knowledgematters.eu/
mailto:redactie@deanderekrant.nl
https://deanderekrant.nl/
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Thuisrecept voor Hydroxychloroquine (HCQ) 
 
Onder de noemer baat het niet schaadt het niet delen we dit thuisrecept met jullie, ons aan-
gereikt door een lezer van onze nieuwsbrieven. 
 
Wat is hydroxychloroquine precies? Het is niets anders dan kinine. Quinine heeft veel toepas-
singen. Het is pijnstillend, verdovend, antiaritmisch, antibacterieel, antimalaria, antimicrobi-
eel, anti parasitair, koortswerend, antiseptisch, krampstillend, antiviraal, koortswerend, etc 
 
Het is gemaakt van de schillen van grapefruits en citroenen, vooral van grapefruits.  
Neem de schil van 2-3 biologische grapefruits.  
Neem alleen de schil doe deze in een pan en bedek deze met water ongeveer 7cm boven de 
schillen.  
Doe een (glazen) deksel op de pan.  
Laat het ongeveer 2 uur pruttelen.  
Haal de deksel niet van de pan totdat deze volledig is afgekoeld, omdat de kinine dan in de 
stoom kan ontsnappen.  
Zoet de thee met honing omdat deze bitter zal zijn. Neem om de paar uur 1 eetlepel om het 
slijm uit je longen te halen. Stop zodra je beter wordt. 
PS: Kulunji - Black Seed is een zeer goede bron van kinine, verkrijgbaar bij kruidenwinkels. Kan 
worden genomen als thee of uit Kulunji-olie die ook op de markt verkrijgbaar is. 
Dit is geen medisch advies, consulteert je arts....!!! 

 

Hoe Fauci al wist van HCQ in.. 2005.. 
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/hoe-fauci-al-wist-van-hcq-in-
2005/ 
 

Artsen die van zich laten horen 
Breaking news! Persconferentie Amerikaanse Frontline artsen 

https://youtu.be/-gjlbBIYRB0 
 
Livestreaming van gister door dezelfde groep: 
https://youtu.be/4ggiwwTnTwo 
 

Hoe erg is Covid eigenlijk? Het perspectief van een Zweedse arts 

Ok, ik wil dit artikel voorafgaan door te zeggen dat het volledig anekdotisch is en gebaseerd is 
op mijn ervaring als arts op de eerste hulp van een van de grote ziekenhuizen in Stockholm, 
Zweden, en als burger in Zweden. Zoals veel mensen weten, is Zweden misschien wel het land 
dat de meest ontspannen houding ten opzichte van de covid-pandemie heeft aangenomen. In 
tegenstelling tot andere landen is Zweden nooit besloten tot een volledige lockdown. Niet-
essentiële bedrijven zijn open gebleven, mensen zijn naar cafés en restaurants blijven gaan,  
  

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/hoe-fauci-al-wist-van-hcq-in-2005/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/hoe-fauci-al-wist-van-hcq-in-2005/
https://youtu.be/-gjlbBIYRB0
https://youtu.be/4ggiwwTnTwo
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kinderen zijn op school gebleven en zeer weinig mensen hebben in het openbaar de moeite 
genomen met gezichtsmaskers. Lees verder via deze link: 
https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-
perspective/  
 
 

interview Sven Hulleman met Elke Françoise de Klerk 

De arts als uitvoerder van het overheidsbeleid 
Er zijn al sinds het begin van de coronacrisis aanhoudende geruchten dat de statistieken niet 
betrouwbaar zijn en dat artsen, al dan niet direct, worden aangestuurd om het gevaar van het 
virus groter te laten lijken dan het in werkelijkheid is.  
Sven sprak met Elke Françoise de Klerk, tot voor kort huisarts in België en werkzaam in de 
ouderenzorg in afwachting van certificering in Nederland, over wat zij tijdens haar werkzaam-
heden ondervindt van sturing vanuit de overheid door beleidsmaatregelen en opgelegde pro-
tocollen.  
Zij betoogt dat patiënten niet gediend zijn met het beleid en er in veel gevallen zelfs onder te 
lijden hebben. Zelf wordt zij echter beperkt in de uitoefening van haar vak door alle regels en 
voorschriften waarvan de wetenschappelijke onderbouwing ook niet altijd even solide blijkt, 
wat haar ertoe heeft bewogen haar verhaal te komen doen in de hoop daarmee meer vakge-
noten over de streep te trekken om hetzelfde te doen.  
https://www.youtube.com/watch?v=VcaO7aDJj4Q&feature=youtu.be 
 
 

Brief aan de kamerleden 

11-08-2020 
Geacht kamerlid, 
Via deze weg willen wij, een groeiende groep artsen (tot 30 juli al meer dan 800 artsen en 
meer dan 1000 medisch professionals, waaronder 13 hoogleraren), onze ernstige bezorgdheid 
uiten over de huidige gang van zaken rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus en het 
wetsvoorstel noodmaatregelen dat op 20 augustus ingediend zal worden. 
Lees verder via deze link: 
https://opendebat.info/brief-kamerleden/?fbclid=IwAR3tfdwmsWAd5xxdD_V-
QjXvSmqa1M3mOSmlSln3xBTGji5w6XEbbaLKqlg 
 
 

Arts die waarschuwt voor het DNA veranderende Covid-19 vaccin 

‘De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd, de nieuwe zal totaal worden gecontro-
leerd en zelfs geen eigen gedachten meer hebben’  
Van diverse kanten kreeg ik een link opgestuurd naar een door YouTube geblokkeerde video 
van weer een arts die waarschuwt om in geen geval het Covid-19 vaccin te nemen, omdat ons 
DNA er permanent door veranderd kan worden, en we straks misschien wel eens geen echte 
mensen meer zijn. Het onderwerp is op deze site al vaak besproken, en in principe zegt deze 
(veronderstelde) arts niets nieuws, maar op verzoek van diverse personen kunt u in dit artikel 
toch lezen wat ze ons te zeggen heeft.  

https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/
https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/
https://www.youtube.com/watch?v=VcaO7aDJj4Q&feature=youtu.be
https://opendebat.info/brief-kamerleden/?fbclid=IwAR3tfdwmsWAd5xxdD_V-QjXvSmqa1M3mOSmlSln3xBTGji5w6XEbbaLKqlg
https://opendebat.info/brief-kamerleden/?fbclid=IwAR3tfdwmsWAd5xxdD_V-QjXvSmqa1M3mOSmlSln3xBTGji5w6XEbbaLKqlg
https://www.xandernieuws.net/algemeen/weer-een-arts-die-waarschuwt-voor-het-dna-veranderende-covid-19-vaccin/
https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/
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‘Ik hoop dat iedereen in deze uitdagende tijden gezond is en een goed humeur heeft. Het lijkt 
wel of onze wereld dagelijks verandert, en het is moeilijk wat we van de media moeten gelo-
ven. Ik hoop dus dat onze groep heeft meegeholpen met het geven van andere informatie en 
kennis, en dat u daardoor wat meer vertrouwen heeft gekregen om uw mening te uiten. Ik 
ben er echt trots op dat leden nu ook op hun eigen pagina’s (deze) zaken beginnen te posten. 
Heel erg bedankt, want elk beetje helpt.’ 
Ze stelt zich voor als Carrie, een internist met een osteopathische specialisatie. ‘Dit gaat spe-
cifiek over het Covid-19 vaccin. Deze informatie is erg urgent, en ik dring er bij u op aan dat u 
dit echt tot u door laat dringen. Voor mij is dit geen nieuw onderwerp; ik heb minstens 20 jaar 
studie naar vaccins verricht.’ Alvorens ze verder gaat, leest ze een ‘disclaimer’ op waarin ze 
stelt dat ze door niemand wordt betaald, en ook geen medisch advies geeft. 
 
Onze ‘blauwdruk’ kan worden herschreven 
‘De belangrijkste vraag van uw leven is: wat betekent het om mens te zijn? Ieder van ons heeft 
zoveel DNA in ons lichaam, dat het een lengte van 10 miljard mijl (16 miljard km) zou hebben 
als het zou worden uitgerold. Dat is 35 terabyte aan data, wat neerkomt op ongeveer 35 mil-
joen uur HD videofilms. Dit DNA bevat de blauwdruk van ons leven, hoe ons lichaam functio-
neert, groeit, reproduceert, plus onze gedachten en herinneringen.’ DNA is te vergelijken met 
binaire (computer)code, in die zin dat een kleine verandering in die code grote gevolgen kan 
hebben. ‘Je kunt een extra gen(oom) inbrengen, maar er ook uithalen, of naar een ander ge-
deelte verplaatsen. Dat een gen(oom) kan ook synthetisch (kunstmatig) zijn, of afkomstig zijn 
van een ander organisme. Als je dat doet dan wordt je genetische code, uw ‘softwarepro-
gramma’, herschreven.’ 
 
Kunnen wij mensen straks ook gepatenteerd worden? 
‘Hoeveel van die code moet er worden veranderd om ervoor te zorgen dat u niet langer men-
selijk bent? En is dat wel ethisch of legaal? Deze technologie willen ze namelijk nog dit jaar 
uitrollen. Het gaat om een gefabriceerde of synthetische cellijn, genetisch gemodificeerd. Be-
denk hierbij dat er geen patenten kunnen worden gegeven op zaken die in de natuur voorko-
men, maar wel op zaken die zijn aangepast, bewerkt, of in elkaar gezet.’ Een bekend voorbeeld 
is het beruchte Monsanto, dat werd overgenomen door Bayer. Monsanto voerde genetische 
manipulaties uit op gewassen (zoals maïs), en kon daar dus patent op krijgen. ‘In de winkel 
ziet het er als gewone maïs of tomaat uit, maar van binnen is het dat niet. Daarom bezitten zij 
(de patenten op) die zaden. ’Dat betekent dat een genetisch veranderde mens in theorie ook 
gepatenteerd kan worden, of in ieder geval bepaalde menselijke cellijnen en/of functies. Dan 
krijgen genetisch veranderde mensen dus letterlijk een eigenaar. ‘Maar wat als ons DNA wordt 
gemodificeerd met genen van een andere soort? Zijn we dan nog wel menselijk? Is dit het 
transhumanisme? Wat als ons genoom is aangepast, en daarmee wordt gepatenteerd? Wie 
wordt daar dan de eigenaar van?’ 
 
DNA/RNA veranderende vaccins nog nooit eerder gebruikt 
Carrie benadrukt dat deze ‘recombinant DNA/RNA’ technologie geen science fiction meer is, 
maar realiteit. ‘En dit is wat men wil met het Covid-19 vaccin. Deze vaccins worden ontworpen 
om van ons genetisch gemodificeerde organismen te maken. Dat is precies hetzelfde jargon 
en dezelfde terminologie die wordt gebruikt voor de zaden van Monsanto.’ Een van de voor-
lopers van deze recombinant DNA/RNA technologie is Inovio, dat – hoe kan het ook anders – 
financieel wordt gesteund door de Gates Foundation. Farmaciegiganten GSK (Glaxo Smith   
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Kline), Sanofi en Moderna behoren daar nu ook toe. ‘Dit type DNA-vaccin is nog nooit eerder 
op mensen gebruikt. Ik herhaal: dit is nog NOOIT op mensen gebruikt. Maar ze willen dit toch 
in ons allemaal injecteren.’ 
 
Alle wetenschappelijk principes worden opzij gezet 
Overal ter wereld worden er in ongekend snel tempo vaccinproeven gedaan. We schreven al 
vaker dat het normaal gemiddeld 10,7 jaar duurt voordat een vaccin wordt vrijgegeven om op 
mensen te worden gebruikt; nu is men nog maar enkele maanden bezig, en toch wordt het al 
op mensen uitgeprobeerd. Ze hebben de gebruikelijke proeven op dieren zelfs overgeslagen, 
wat heel veel zegt over het mensbeeld van deze fabrikanten, en de politici die steeds maar 
weer herhalen dat het leven pas weer normaal mag worden als er een vaccin is. De ontwikke-
laars van coronavaccins negeren alle geaccepteerde wetenschappelijke regels en eisen. ‘Ze 
hebben voor geen enkel vaccin gerandomiseerde placebo gecontroleerde testen gedaan, wat 
normaal de gouden standaard is voor elke therapie en elk medicijn om te kunnen worden 
goedgekeurd. Er wordt geen degelijk wetenschappelijk protocol gevolgd om er zeker van te 
zijn dat het veilig voor ons is, en dat het werkt.’ 
 
Vaccinfabrikanten niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen 
Zoals onze lezers weten zijn de vaccinproducenten vrijgesteld van wettelijke aansprakelijk-
heid. Dus als een vaccin ernstige bijwerkingen (zoals verlamming) geeft (ook tijdens de proef-
periode), of permanente handicaps en zelfs de dood veroorzaakt, dan zijn ze daar dankzij de 
overheid op voorhand niet verantwoordelijk voor. 
Voor ongeveer alle andere producten die we aanschaffen gelden strenge veiligheidseisen, 
maar alleen voor vaccins zijn al die eisen doelbewust volledig losgelaten. Sterker nog: de fa-
brikanten hoeven niet eens bewijs aan te leveren dat hun vaccins ook echt werken. Het enige 
wat ze hoeven aantonen is dat een vaccin antilichamen aanmaakt. ‘Maar antistoffen maken u 
nog niet immuun voor iets. We weten daarom niet of (deze vaccins) wel echt werken bij de 
bevolking. Een ècht onderzoek zou dat kunnen aantonen, maar dat doen ze niet.’ 
 
Cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen 
‘Wat is dan het doel? Veel vaccins gebruiken MRC cellijnen, die afkomstig zijn van in de jaren 
’60 geaborteerde foetussen. Dit is een onsterfelijk gemaakte cellijn, dat wil zeggen dat apop-
tose (celdood) uit deze cellijn is gehaald. In het natuurlijke proces sterven afwijkende cellen 
af die niet meer goed functioneren. Een cel die deze functie niet meer heeft, wordt kanker 
genoemd. Dit is de definitie van kanker. Ze gebruiken een omhaal van woorden zodat u niet 
beseft dat u een kankercel krijgt.’ 
‘Een andere term voor geaborteerde foetale cellen zijn diploïde cellen… Sommige vaccins die 
deze kanker-cellijnen gebruiken zijn onder andere MBR (mazelen, bof, rode hond), waterpok-
ken, gordelroos, hepatitis A en B en polio. Mensen zeggen tegen me dat dit absoluut niet zo 
gebeurt, dat dit een fantasie en valse informatie (/ nepnieuws) is, en dat ze de regeringen, de 
bedrijven en Bill Gates vertrouwen.’ 
 
Tegengeluiden tot zwijgen gebracht 
Carrie wijst er dan terecht op dat er al ‘heel veel artsen en researchers zijn geweest die hebben 
geprobeerd deze informatie openbaar te maken. Die zijn bijna allemaal op wat voor manier 
dan ook tot zwijgen gebracht. 
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Probleem is dat de tegenpartij onbeperkte financiële middelen heeft, en ook totaal de main-
stream- en social media controleert. Dat is de reden waarom we niet veel meer artsen, we-
tenschappers en andere professionals op TV en bij andere media zien. Die groep kritische pro-
fessionals is inmiddels heel groot, maar slechts weinigen bereiken het grote publiek. ‘We heb-
ben geen vrijheid van meningsuiting meer.’ 
 
‘Potentieel biowapen’: vaccins kunnen kanker veroorzaken 
Een groep onafhankelijke Italiaanse wetenschappers genaamd Corvelva publiceerde onlangs 
een groot onderzoek naar een aantal vaccins. Conclusies: deze vaccins kunnen oncogenese 
bevorderen, dat is het ontstaan van kanker. Ook is er een groter risico op mutagenese* – er-
felijke (DNA) veranderingen – en infecties. Zo worden er heel vaak schadelijke bacteriën in 
aangetroffen (mycoplasma pneumoniae) die longontsteking kunnen veroorzaken. (* Het is wel 
eigenaardig dat deze veronderstelde arts letterlijk zegt niet te weten wat dit betekent. Dit zal 
ongetwijfeld sommigen doen concluderen dat ze geen echte arts is.)  
‘Dit kan daarom ook wel als een potentieel biowapen worden gebruikt,’ vervolgt Carrie. ‘Ze 
injecteren kankers en zeer giftige stoffen in uw lichaam, zoals kwik- en aluminium derivaten. 
Daar komen de onbekende effecten van het combineren en op elkaar stapelen van vaccins 
nog eens bij.’ Daar is amper wetenschappelijk onderzoek naar verricht, maar toch is dit ook in 
Nederland al decennia de dagelijkse praktijk. 
 
‘Als u bijvoorbeeld één vaccin heeft met een bekende hoeveelheid bijwerkingen, en een ander 
vaccin met zijn eigen bekende bijwerkingen, en je spuit ze binnen een bepaalde tijd in een 
menselijk lichaam, is het niet zo dat A + B gelijk is aan A en B. Twee vaccins kunnen samen een 
synergetisch effect hebben, en honderd keer meer schadelijke bijwerkingen hebben. Daar zijn 
echter geen studies naar verricht.’ 
Uit het Italiaanse onderzoek zou ook naar voren zijn gekomen dat de ‘pediatrische populatie 
(kinderen) absoluut het meest vatbaar is (voor vaccins), omdat hun immuunsysteem nog on-
volgroeid is.’ 
 
Pentagon en Bill Gates achter ontwikkeling DNA/RNA vaccins 
‘Terug naar de vraag waarom (Covid-19) vaccins ons dan zo worden opgedrongen, terwijl het 
onderzoek zo gebrekkig is, en het bewijs van de werkzaamheid totaal ontbreekt. Follow the 
money! In 2011 kreeg het Duitse bedrijf CureVac $ 32 miljoen voor de ontwikkeling van RNA 
vaccins. Twee jaar later kreeg Moderna $ 25 miljoen voor hetzelfde doel. In 2015 kreeg Inovio 
$ 45 miljoen om op nanotechnologie gebaseerde DNA-vaccins te ontwikkelingen.’ Nanobots 
zijn microscopisch kleine robotachtige organismen die zich aan menselijke cellen kunnen 
hechten. ‘Al deze bedrijven worden ondersteund door de Gates Foundation, of hebben daar 
connecties mee. Het is belangrijk te vermelden dat deze bedrijven nog géén licentie hebben 
om hun (corona) vaccins op mensen te gebruiken, omdat de testen met deze vaccins tot nu 
toe onvoldoende immuniteit bij mensen hebben opgewekt… Maar nogmaals: voldoende im-
muniteit betekent niet dat een persoon ook echt compleet immuun is, voor wat voor virus 
dan ook. Ze kijken alleen of er in reageerbuisje antilichamen ontstaan. Dat is geen goede we-
tenschap waarmee je de werkzaamheid van vaccins bewijst.’ 
 
In 2010 begon ook DARPA (de militaire researchtak van het Pentagon) meer onderzoek te 
doen naar RNA/DNA vaccins. Zij zouden een synthetisch DNA vaccin hebben ontwikkeld, dat 
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via ‘electroportatie’ – een soort sticker met micronaalden op je huid – in je lichaam kan wor-
den gebracht. ‘Dat is, in hun eigen woorden, om ‘mensen op genetisch niveau te verbeteren 
en te ondermijnen’. Rond dezelfde tijd begon ook Bill Gates veel geld te pompen in de ontwik-
keling van DNA-RNA vaccins.’ 
 
Interface waarmee uw gedachten en herinneringen kunnen worden herschreven 
In 2012 ontwikkelde DARPA een ‘brain-machine’ interface, waarmee het menselijke brein aan 
A.I. (kunstmatige intelligenties) kan worden gekoppeld. Deze interface vormt één neuraal net-
werk, waardoor je alleen met je gedachten kunt communiceren of zaken kunt besturen (zoals 
bijvoorbeeld je voordeur openen, tv aanzetten, etc.). Maar vooral: waarmee ieders gedachten 
op afstand kunnen worden gecontroleerd en beïnvloed. ‘Met deze next-gen non-chirurgische 
N3 nanotechnologie interfaces kan zelfs direct in uw hersenen worden gekeken en geschre-
ven.’  
‘Dat betekent dat ze rechtstreeks uw gedachten en herinneringen kunnen herschrijven! Dit is 
letterlijk zoals in The Matrix. U wilt karate leren? Downloadt het programma, en je kunt het. 
U wilt een Franse meesterkok worden? Downloadt het programma, en je kunt het. Je kunt 
waarschijnlijk in een paar dagen een taal leren. Dat klinkt cool, maar dit betekent dat een 
andere partij ook u kan controleren, uw emoties en ervaringen kan herschrijven. U weet dan 
niet meer wat de realiteit is. U bent een computerprogramma geworden, een personage in 
een computerprogramma dat u niet onder controle heeft.’ ** 
( ** Als u de boeken en artikelen van Martin Vrijland hebt gelezen, dan weet u dat dit volgens 
hem feitelijk NU AL het geval is, dat we als mensen en mensheid reeds in zo’n The Matrix achtig 
programma zitten, zonder dat we het beseffen.) 
 
Constante monitoring via injecties en apps 
‘Dit is geen science fiction, dit is vandaag,’ vervolgt Carrie. ‘DARPA heeft ook flexibele hydro-
gels ontwikkeld, die onder de huid worden geïnjecteerd om onze gezondheid te kunnen mo-
nitoren.’ Via een simpele smartphone app kunnen zo in real-time alle gegevens over je lichaam 
en gezondheid worden opgevraagd. Deze hydrogels kunnen na injectie echter blijven groeien, 
en zich door je lichaam verspreiden. 
‘We weten niet in hoeverre ons DNA erdoor wordt aangetast, maar wel dat er continu infor-
matie kan worden verzonden naar een A.I.’ Deze apps zijn sinds dit voorjaar automatisch met 
een update op de meeste smartphones geïnstalleerd. ‘Dit zijn de Covid-19 apps. Die kun je 
uitschakelen (?), maar niet wissen. Dat is onmogelijk. U heeft dus de app al, nu alleen nog de 
(injectie met) hydrogel ***.’ ( *** Zie ook ons eerdere artikel over kwantum-tattoo’s en het 
enzym Luciferase).  
‘Dan wordt voor altijd alles in uw lichaam gemonitord, hoeveel alcohol u drinkt, welke supple-
menten u gebruikt, en ook wanneer en hoe vaak u seks hebt gehad. Het registreert hoeveel 
stappen u zet, wanneer u een ongeluk krijgt, wanneer u bang bent, wanneer en hoe u slaapt 
– ALLES. Ze weten continu alles over u. Het gaat rechtstreeks naar een A.I., en wat doet die er 
dan mee?’ 
 
Cyborgs 
Dit alles wordt er door de regeringen pijlsnel doorgedrukt (zie ook onze artikelen over ID2020). 
We krijgen niet eens de gelegenheid om over iets te stemmen dat alles kan en zal veranderen, 
zelfs wat het betekent om mens te zijn, om misschien wel om geen mens meer te zijn. 
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Dankzij vaccins en injecties met kwantumkristallen en/of hydrogels zouden we voor de rest 
van uw leven een on-mens kunnen worden, een volledig gecontroleerde cyborg – zoals de 
‘Borg’ in de diverse Star Trek series, die allemaal onderdeel uitmaken van één groot neuraal 
netwerk, allemaal elkaars gedachten kennen, en allemaal bestuurd worden door één grote 
A.I.. 
 
‘De oude soort mens wordt misschien wel vernietigd’ 
Carrie herhaalt daarom dat ‘de Covid-19 vaccins NIET veilig zijn.’ Ze voldoen aan geen enkele 
wetenschappelijke methodologie om dat predicaat te kunnen krijgen. ‘Ze brengen kanker- en 
mutagene cellijnen in ons lichaam,’ iets dat ‘al heel lang gaande is’ met de vaccins die reeds 
bestaan. ‘Ze brengen ook gifstoffen en genen van dieren in ons lichaam, zonder dat ze bewijs 
hebben dat het werkt zoals ze zeggen. Dat bewijs hoeven ze zelfs niet eens te leveren.’ 
Recombinant DNA/RNA vaccins gaan onbekende, maar permanente veranderingen in onze 
lichamen aanbrengen. Van de onbekende gevolgen hiervan zul je de rest van je leven – hoe 
lang of kort dat ook nog duurt – last blijven houden. Bovendien geef je deze veranderingen 
door aan je nageslacht (tenzij deze vaccins je onvruchtbaar maken, zoals miljoenen vrouwen 
en meisjes in Afrika reeds is aangedaan middels malaria vaccins). 
‘In wezen wordt een nieuwe soort gecreëerd, en wordt de oude soort, wij mensen zoals we 
ons nu kennen, misschien wel vernietigd… We moeten er nu tegen in opstand komen, voor 
onszelf, en de toekomstige generaties. We hebben een kans als we meer mensen wakker be-
ginnen te maken.’ 
Xander 
Zie voor het interview deze link: 
https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/ 
 
 

"Bijna de helft van de Nederlandse bevolking is chronisch ziek" 

In Nederland wonen ongeveer 8 miljoen mensen met een chronische aandoening. Terwijl bij 
de corona uitbraak alles op alles wordt gezet om het aantal doden te beperken en kwetsbare 
groepen te beschermen, wordt er nauwelijks iets gedaan aan de oorzaak van deze grote groep 
kwetsbaren, aldus longarts Wanda de Kanter. 
https://m.kro-ncrv.nl/gezondheid/bijna-de-helft-van-de-nederlandse-bevolking-is-chro-
nisch-ziek?fbclid=IwAR2EI8bC9OjxjE7VjyTWPh_0pnYFUj-knnDYEckKwxs-lEjisedlNt_ng8g 
 
 

Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van de COVID-negentien vaccinatie 

https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-ingrediënten-van-de-
covid-negentien-vaccin 

 
 

EU-hof: Vaccin kan ziekte veroorzaken 

Een bericht uit 2017, we kunnen het niet vaak genoeg delen! 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt in een woensdag bekend geworden uitspraak 
dat vaccins oorzaak kunnen zijn van ziekte, ook zonder dat dit wetenschappelijk is bewezen. 
https://www.rd.nl/eu-hof-vaccin-kan-ziekte-veroorzaken-
1.1410817?fbclid=IwAR2gM4My85Pq1dTQTEzf3b-fVhK_p_4oD9ORzHMoVYy6qZ9n2sz54GVWHJw  

https://www.bitchute.com/video/LFvWQuBTYnle/
https://m.kro-ncrv.nl/gezondheid/bijna-de-helft-van-de-nederlandse-bevolking-is-chronisch-ziek?fbclid=IwAR2EI8bC9OjxjE7VjyTWPh_0pnYFUj-knnDYEckKwxs-lEjisedlNt_ng8g
https://m.kro-ncrv.nl/gezondheid/bijna-de-helft-van-de-nederlandse-bevolking-is-chronisch-ziek?fbclid=IwAR2EI8bC9OjxjE7VjyTWPh_0pnYFUj-knnDYEckKwxs-lEjisedlNt_ng8g
https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-ingrediënten-van-de-covid-negentien-vaccin
https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-ingrediënten-van-de-covid-negentien-vaccin
https://www.rd.nl/eu-hof-vaccin-kan-ziekte-veroorzaken-1.1410817?fbclid=IwAR2gM4My85Pq1dTQTEzf3b-fVhK_p_4oD9ORzHMoVYy6qZ9n2sz54GVWHJw
https://www.rd.nl/eu-hof-vaccin-kan-ziekte-veroorzaken-1.1410817?fbclid=IwAR2gM4My85Pq1dTQTEzf3b-fVhK_p_4oD9ORzHMoVYy6qZ9n2sz54GVWHJw
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Lange Frans en Karel van Wolferen 
Over leugens, Doutzen Kroes en Bill Clinton  
https://www.youtube.com/watch?v=Tyk21TmOXmw 
 

Cafe Weltschmerz 
Géén paniek aub, het is NIET nodig! Column Stefan Noordhoek 

Laat u niet bang maken. De RIVM-cijfers zijn ondeskundig en zonder inzicht samengesteld. 
Stefan Noordhoek legt in eenvoudige woorden en heldere zinnen uit hoe de RIVM cijfers ge-
baseerd zijn op foute inzichten en misplaatste rekenmodellen.  
https://www.youtube.com/watch?v=UrB9XE8zIyw 
 
 

De verborgen agenda achter de verwoesting van onze samenleving  

Deze beelden zijn afkomstig van het YouTube kanaal Spiro Skouras, nederlands ondertiteld. 
In deze video interviewt Spiro een topdeskundige op het gebied van Agenda 21 van de 
Verenigde Naties, die ook door Nederland is ondertekend en wordt uitgevoerd. Het interview 
bevat uiterst belangrijke informatie over wat er zich op dit moment in de wereld afspeelt i.v.m. 
de maatregelen die worden toegepast als gevolg van de coronacrisis en de globale plannen 
voor de nabije toekomst. Wij raden u aan om u te abonneren op het kanaal van Spiro Skouras. 
Een kanaal dat een goede kwaliteit van onafhankelijke, onderzoekende journalistiek bevat, 
waar u meer waardevolle informatie kunt vinden. De geassocieerde website, Activist Post, 
met aanvullend, onafhankelijk nieuws is ook een aanrader om te lezen. Links naar het originele 
kanaal van Spiro Skouras en de website van de V.N. Agenda 21 topdeskundige, Rosa Koire, 
samen met bronnen die het filmpje helpen ondersteunen, kunt u hieronder vinden en zijn 
voor het grootste gedeelte afkomstig van Spiro Skouras’ kanaal: 
https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 
 
 

Regeringsleiders omgekocht? Als dit echt waar is! 

Diverse regeringsleiders krijgen torenhoge bedragen aangeboden (privé wel te verstaan) door 
WHO en Wereldbank om strenge maatregelen door te voeren. 
https://www.youtube.com/watch?v=39qTX-jj4rw&fea-
ture=youtu.be&fbclid=IwAR2cbbEuwd90AspTIv_8atOTP4OgLSt-
GVFfqiDVR0dtaY_D24xmZKKOGJCA 
 

Lukaschenko over Corona 

https://www.youtube.com/watch?v=taNfLACfk1I&fbclid=IwAR1x8EDeB7tm1J1U-
gz_nGQ5qHqx75Zm523Q_GCqb-7WvETJlsQXmayf-0s 
 
https://heimdallwardablog.wordpress.com/2020/08/15/weissrussland-haben-who-und-
iwf-lukaschenko-geld-geboten-um-in-seinem-land-einen-lockdown-umzusetzen/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tyk21TmOXmw
https://www.youtube.com/channel/UClK9f1anqhuSaqDN5YE-wfw
https://www.youtube.com/watch?v=UrB9XE8zIyw
https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY
https://www.youtube.com/watch?v=39qTX-jj4rw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cbbEuwd90AspTIv_8atOTP4OgLStGVFfqiDVR0dtaY_D24xmZKKOGJCA
https://www.youtube.com/watch?v=39qTX-jj4rw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cbbEuwd90AspTIv_8atOTP4OgLStGVFfqiDVR0dtaY_D24xmZKKOGJCA
https://www.youtube.com/watch?v=39qTX-jj4rw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cbbEuwd90AspTIv_8atOTP4OgLStGVFfqiDVR0dtaY_D24xmZKKOGJCA
https://www.youtube.com/watch?v=taNfLACfk1I&fbclid=IwAR1x8EDeB7tm1J1U-gz_nGQ5qHqx75Zm523Q_GCqb-7WvETJlsQXmayf-0s
https://www.youtube.com/watch?v=taNfLACfk1I&fbclid=IwAR1x8EDeB7tm1J1U-gz_nGQ5qHqx75Zm523Q_GCqb-7WvETJlsQXmayf-0s
https://heimdallwardablog.wordpress.com/2020/08/15/weissrussland-haben-who-und-iwf-lukaschenko-geld-geboten-um-in-seinem-land-einen-lockdown-umzusetzen/
https://heimdallwardablog.wordpress.com/2020/08/15/weissrussland-haben-who-und-iwf-lukaschenko-geld-geboten-um-in-seinem-land-einen-lockdown-umzusetzen/
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Noodwet is regeren per decreet vanuit angst, dwang en controle: Speech Bas 

Filippini 

Deze speech van Bas Filippini is een gerichte oproep aan de beide parlementen in Den Haag 
om de aanstaande noodwet NIET goed te keuren. Tevens heeft hij een aantal concrete aan-
bevelingen om in gesprek te gaan Enkele argumenten: De noodwet heeft geen legitiem doel. 
Het is disproportioneel en staat niet in verhouding tot wat er cijfermatig aan de hand is. Het 
is een wet waarin het parlement zichzelf en de democratie buiten spel zet. De criteria van de 
wet zijn subjectief, zonder zuivere criteria, met absurd hoge boetes. Bas Filippini is voorzitter 
van Stichting Privacy First. 
https://www.youtube.com/watch?v=XddPI5rVqD8&fbclid=IwAR2Yc1W_VF2_8PHcxlR-
CLvpy4EVBOcTjZ6QO3dne0scuArLtr2wqzELoceg 
 

Dubieuze rol van GGD en RIVM...  
Men doet alles om ons bang te houden - Maurice de Hond 
https://www.maurice.nl/2020/08/16/8283/?fbclid=IwAR3zk6do50eR-

acbuhjx_a3ZJ6lBJeAteT68Im4Wcp-6a8Xg_uPoZGPQgP4 

 

Voor wie vanavond de persconferentie gemist heeft 

U beschikt over een immuunsysteem wat - wanneer het op de juiste manier wordt onder-
steund - u beschermt tegen ziekteverwekkers. 
 
Hoe dit immuunsysteem oa kan worden versterkt:- 

• gezonde voeding 
• beweging  

https://www.youtube.com/watch?v=XddPI5rVqD8&fbclid=IwAR2Yc1W_VF2_8PHcxlRCLvpy4EVBOcTjZ6QO3dne0scuArLtr2wqzELoceg
https://www.youtube.com/watch?v=XddPI5rVqD8&fbclid=IwAR2Yc1W_VF2_8PHcxlRCLvpy4EVBOcTjZ6QO3dne0scuArLtr2wqzELoceg
https://www.maurice.nl/2020/08/16/8283/?fbclid=IwAR3zk6do50eR-acbuhjx_a3ZJ6lBJeAteT68Im4Wcp-6a8Xg_uPoZGPQgP4
https://www.maurice.nl/2020/08/16/8283/?fbclid=IwAR3zk6do50eR-acbuhjx_a3ZJ6lBJeAteT68Im4Wcp-6a8Xg_uPoZGPQgP4
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• zonlicht 
• Vitamine en mineralen (bv. magnesium, vitamine B/C/D, Zink) 
• contact met mensen die u liefhebt 
• een goede ademhaling 
• meditatie 
• rust 
• positieve gedachten 
• vermijden van stress en angst 

 
Zet daarom de televisie wat vaker uit, omring uzelf met uw geliefden en zorg goed voor uzelf, 
zowel van binnen als van buiten. 
 
Wij zullen deze boodschap blijven herhalen zodat u gezond blijft in lijf en geest. 
 
Met liefdevolle groet, 
Mark en Hugo 
Samenvatting opgesteld door Saskia Markestein 
 
 

hoe met een kinderliedje het nieuwe abnormaal erin geramd wordt 

https://youtu.be/qTztVKEI57Q 
 
 

TOTALE LOCKDOWN OP KOMST! 

WO III ? 
Hier het verhaal van de Duits-Syrische burgerjournalist Hamudi Ebalz (met dank aan Hen-
nyVdlem en Dutch Patriots) dat verder geen uitleg behoeft. Ik had dit nog even voor wat later 
willen bewaren, maar alle ontwikkelingen zijn intussen in een angstwekkende versnelling ge-
raakt waardoor dit nu belangrijk is. Lees dit dus (!) en wees voorbereid als dit inderdaad het 
geval blijkt te zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
Alle landen voor eind september een half jaar lang in totale lockdown waarbij complete steden 
en gebieden hermetisch zullen worden afgegrendeld (zoals in Melbourne al het geval is) en  
iedere burger gedwongen zal worden getest, positief bevonden en gevaccineerd zal worden, 
met behulp van het leger. 
https://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-op-komst/?fbclid=IwAR1nVkdYyDXA4FlATlP-
kQP4cb9S5c-_wdZiYJYEv3gjjytMY7IjwDfb7Loo 
 
 

Verdwenen kinderen 
 
Eight million kids disappear around the world every year 
https://www.irishmirror.ie/news/world-news/international-missing-childrens-day-eight-
3606225  

https://youtu.be/qTztVKEI57Q
https://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-op-komst/?fbclid=IwAR1nVkdYyDXA4FlATlPkQP4cb9S5c-_wdZiYJYEv3gjjytMY7IjwDfb7Loo
https://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-op-komst/?fbclid=IwAR1nVkdYyDXA4FlATlPkQP4cb9S5c-_wdZiYJYEv3gjjytMY7IjwDfb7Loo
https://www.irishmirror.ie/news/world-news/international-missing-childrens-day-eight-3606225
https://www.irishmirror.ie/news/world-news/international-missing-childrens-day-eight-3606225
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Via Ard Pisa 

“Als we de kinderen niet kunnen beschermen dan kunnen we niemand beschermen!” 
“Één vermist of misbruikt kind is er één te veel!” 
“Ze moeten niet aan de kinderen komen!” 
“Doofpotaffaires over kinderhandel, pedofilie en/of kinderrituelen moeten NU stoppen” 
“Het beschermen van de meest kwetsbaren, de kinderen, moet de allerhoogste prioriteit krij-
gen!” 
 
Deze uitspraken komen wel binnen of niet? 
Bij mij in ieder geval wel. 
Wie het aandurft om informatie op te zoeken over kinderhandel, kindermisbruik, vermiste 
kinderen, kinderrituelen, vreselijke doofpotaffaires m.b.t. pedofilie, vermissingen in jeugdin-
stellingen en interlandelijke adoptie (dat een gelegaliseerde vorm van kinderhandel blijkt te 
zijn), etc. zal schrikken van de omvang en het ermee eens zijn dat dit NU moeten stoppen. En 
dat daders berecht moeten worden. 
 
Hier zouden we ons nu eens massaal, zeker in de Politiek, bij Justitie, bij de Politie, bij het 
Openbaar Ministerie en bij de Media druk over moeten maken. 
Het zou het belangrijkste onderwerp van discussie, onderzoek en maatregelen moeten zijn. 
De onderste steen moet boven komen, want van kinderen blijf je af. 
Slachtoffers worden door de meeste mensen en instanties niet serieus genomen, omdat ze 
allemaal het label Dissociatieve identiteitsstoornis (dis) hebben gekregen. 
Verhalen zijn zo schokkend dat velen niet durven te geloven dat het in Nederland plaatsvindt. 
Slachtoffers moeten erkenning krijgen. 
Daders moeten worden berecht. 
Dit mag NOOIT meer gebeuren. 
 
De feiten (en dat is helaas het topje van de ijsberg). 
Gepubliceerde Cijfers in Nederland over kinderen die verdwijnen: 
 
Jaarlijkse worden er ± 16.000 kinderen als vermist opgegeven. Het is zeer onduidelijk hoeveel 
er exact worden teruggevonden. Gedegen openbare up-to-date rapportage en publicatie ont-
breekt. 

• Op de website van de politie staan ‘slechts’ 34 vermiste kinderen vermeld, terwijl er 
veel meer vermist zijn. 

• Amber-alert wordt minimaal ingezet: 2020: 5x, 2019: 20x, 2018: 8x, 2017: 19x, 2016: 
23x, 2015: 74x. 

• Er verdwijnen elk jaar 250 kinderen uit asielzoekerscentra. De meeste vallen in de han-
den van mensenhandelaren. 

• Uit de (gesloten) jeugdinstellingen verdwijnen per jaar honderden kinderen (400 à 
500). 

Vreselijke feiten. 
En bijna niemand die hier iets aan doet. 
Wereldwijd verdwijnen er 8 miljoen kinderen (dit is een onvoorstelbaar aantal)….  
Waar zijn die??? 
Waar laat je 8 miljoen kinderen? 
Die verstop je niet zo maar even.  
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Er wordt gesproken over 1477 Deep Underground Military Bases (enorme ondergrondse tun-
nelsystemen, incl. woon- en vervoersfaciliteiten waar we geen idee van hebben, maar ze zijn 
er over de hele wereld). 
Wereldwijd is kinderhandel, kindermisbruik een heel groot probleem (net zoals vrouwenhan-
del). 
Al eeuwen vinden er in het duister vreselijke activiteiten plaats waar het volk geen weet van 
heeft. 
De criminelen, veelal de Elite, houden het kost wat kost uiterst geheim. 
Politiek, politie, media en rechterlijke macht sluiten hun ogen. 
Bijna niemand komt er door heen. 
 
Klokkenluiders, onderzoekers, aanklagers worden de mond gesnoerd. 
De meeste mensen durven er niet over te praten en velen kijken weg. 
Dit moet stoppen. 
Van kinderen blijf je af. 
We hebben de meest kwetsbaren, de kinderen, te beschermen. 
Elk liefhebbend mens zal toch van mening zijn dat je kinderen moet koesteren, een veilige 
jeugd moet bieden en maximaal moet beschermen? 
Elk kind heeft recht op een goede, veilige en harmonieuze jeugd. 
Het probleem is onvoorstelbaar groot. 
Kijk niet langer weg. Hoe vreselijk het ook is. 
Het is de realiteit waarin we leven. 
Dit zijn de ongelofelijke cijfers wereldwijd en dan is dit nog maar wat we weten. 
• Amerika: jaarlijks 800.000 vermiste kinderen 

• India: jaarlijks 500.000 vermiste kinderen 
• Australië: jaarlijks ± 25.000 vermiste kinderen 
• Canada: 40.425 vermiste kinderen in 2019 
• Rusland: in 2015 45.000 vermiste kinderen 
• Zuid Korea: 21.551 vermiste kinderen in 2019 
• Spanje: 1.978 vermiste kinderen in 2019 
• UK: jaarlijks meer dan 80.000 vermiste kinderen 

Dit is slechts een snap-shot van een paar landen. 
Alleen al de cijfers van India en Amerika bij elkaar opgeteld, kom je al ruim boven 1 miljoen 
kinderen uit. 
In de meeste landen zijn gegevens niet beschikbaar of niet up-to-date. 
Dat geldt overigens ook voor Nederland. 
Sta op voor de kinderen! 
Bescherm je eigen kinderen. 
Het is dichterbij dan je denkt. 
 
Laat niemand aan je kinderen komen, ook niet onder het ‘mom’ van Corona, verplichte test, 
verplichte quarantaine en verplichte vaccinatie! 
Zaterdag 22 augustus is er een Stille tocht  op het Malieveld 
  

https://www.facebook.com/hashtag/stilletocht22augustus2020malieveld?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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Uit de nieuwsbrief van Peter den Haring 

Dood door straling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan een vis hoef je niet te vragen of hij weet dat hij in water zwemt, die schrikt pas aan de 
haak van de hengelaar. Net zo is de mens al zo gewend aan straling dat hij pas iets opmerkt 
als hij in een stralingsvrije omgeving op vakantie gaat. Wim Massop (56) heeft er verstand van.  
 
Hij komt uit het IT-management en ging daarna aan het werk als craniosacraal therapeut. 
Sinds zijn studie Bouwbiologie in Duitsland richt hij zich al 12 jaar op natuurlijke gezondheid 
met een focus op bioresonantie, metabolisme, kinesiologie, straling en mentale weerbaar-
heid.  
Het door hem gebruikte Handboek voor de Bouwbiologie is gebaseerd op Duits wetenschap-
pelijk medisch onderzoek.  
Massop meet voor mij in mijn huis hoogfrequente, gepulste straling met een E-Smog Spion en 
laagfrequente elektromagnetische velden met een CombiTest. En? Overal is er ‘dirty electri-
city’, vervuilde sinusgolven door extreem stroomverbruik via dezelfde bekabeling. Helaas, pal 
tegenover mijn huis staat ook nog een hoge zendmast, plus op de bejaardentehuizen in de 
buurt nog drie kleinere masten. 
  
Achter zien we nog vier masten op de daken. Gelukkig woon ik niet op een waterader, heb ik 
geen last van aardstralen en niet van een kruising van ley-, Curry- of Benkerlijnen. Wie nabij 
een hoogspanningsmast woont, heeft het doorgaans ook slecht vanwege de laagfrequentie 
straling. Ja hoor, alles kan altijd nog erger. Anderhalve meter afstand bewaren in Beiroet bij-
voorbeeld… 
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STRALINGSVRIJ? 
Als je denkt dat een aardingsmatje of aardingslaken met zilverdraad werkt om iets af te 
vloeien, ho maar. Meting laat meestal zien dat je juist extra spanning toegevoerd kan krijgen 
door zwerfstromen. Dat wordt dan zwaar en chaotisch dromen dus. Alles draait om zogeheten 
potentiaal verschillen in iemands celstofwisseling.  
Verzuring treedt in die cellen op als de balans tussen de natuurlijke aan- en afvoer verstoord 
wordt. Vooral straling is de boosdoener, maar ook leefstijl, trauma’s, medicatie, foute voeding 
en stress natuurlijk. De duur van die toestanden is bepalend voor de lichamelijke schade. Hoe 
snel wil iemand eigenlijk dood? Lees er ook Prof. Martin Pall op na. 
Massop meet in mijn werkkamer 100 maal de overschrijding van de ABouwbiologische norm 
en raadt mij ter harmonisering van die overdosis de werking van de acculumatoren in het 
Zwitserse Maxiimus apparaat aan. De kleinste kost me € 1900. 
 

‘Mantra zingen helpt ook!’ zegt hij. ”Kwestie van resonantie. Zelfhypnose helpt net zo goed. 
Maar disciplineer je dat dan ook op een regelmatige basis?” 
Er zijn mensen die hun EHS of HSP-stralingsgevoeligheid bewust of onbewust cultiveren in een 
slachtofferrol. Massop: “Een stralingsonderzoek aan huis kost je € 298.  
 
Maar je moet mij niet voor niets laten komen omdat je daar jouw identiteit aan ontlenen wil. 
Of ziektewinst wil halen uit je klachten. Maar als je naast een bloemenkas of zendmast woont, 
DAN heb je beslist reële klachten.’  
Meer op de website www.stralingsvrijhuis.nl. 
 
  

https://app.inboxify.nl/link/31426535617837444930383D/776E4A4B5856786F73446E6E4961685A3671552B47513D3D
https://app.inboxify.nl/link/306C2B4773615073647A773D/776E4A4B5856786F73446E6E4961685A3671552B47513D3D
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