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Voorwoord 
 
Lieve mensen, om te beginnen eerst weer een stuk wat ik graag met jullie deel in mijn voor-
woord. 
 
Vanaf de dag dat de hele Corona 
crisis uitbrak was niezen in het 
openbaar not done meer.  
Als je een keer nieste in de su-
permarkt werd je direct verme-
den of kreeg je verwijtende blik-
ken. Misschien had je wel Co-
rona.  
De boodschap van de regering 
was ook: bij verkoudheid blijf 
thuis. Ook op scholen is een 
snotneus of niezen een eerste 
signaal dat een kind thuis moet 
blijven. Het staat ook bovenaan 
de beslisboom als eerste teken om te bepalen of je kind naar school mag. 
Bij een snifje of snotneus vermijden we het openbaar leven, maar ook elkaar. De angst is groot 
en wordt er flink ingehouden. Een verkoudheid kan fataal zijn. 
 
Nu met de aankomende herfst, koudere nachten en vochtigheid in de lucht heeft menigeen 
al wel een (lichte) verkoudheid gehad. Wat niet alleen logisch is gezien het seizoen, maar ook 
nodig om ons immuunsysteem een boost te geven voor de komende winter, tevens volgt het 
menselijk systeem de natuur en is dit juist de tijd voor ontgiften, loslaten van overbodige bal-
last om winterklaar te worden. Net als bomen hun bladeren loslaten, zo bereidt ons lichaam 
zich ook voor op de winter, zodat we in de lente weer hernieuwd naar buiten kunnen treden. 
Helemaal prima dus. Maar omdat iedereen er vanuit gaan dat niezen of een snotneus de eer-
ste tekenen van Corona zijn, zo werd dat immers al die tijd verkondigd, en de boodschap: laat 
je testen bij klachten, er goed ingestampt is, wordt de testcapaciteit overbelast. Want een 
ieder die wat niest, snotterig is, wat kwakkelt en een wat langdurige verkoudheid heeft, is 
ondertussen flink alert, misschien wel bang, dat zij Corona hebben. En dus laten zij zich netjes 
testen. 
 
Maar wat blijkt uit een overzicht dat het AD voor ons heeft opgesteld: 
Een verstopte neus of loopneus, en niezen zijn zelden symptomen van Covid-19. 
Dit zijn echt enkel en vooral tekenen van een gewone verkoudheid. 
De boodschap van De Jonge tijdens de laatste persconferentie was: “Er komt geen landelijke 
lockdown, tenzij de testcapaciteit overbelast raakt.” 
Nu staan de kranten vol met berichten over overbelaste teststraten, de teststraat op Schiphol 
is zelfs gesloten. Minister De Jonge is in alle staten: “Er moet iets gebeuren. De besmettingen 
nemen toe, de testcapaciteit raakt overbelast.” 
En zo wordt het een self fulfilling prophecy. 
Het AD kopt zelfs met: "geniet van het weer voor we weer opgesloten worden" 
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We worden opgedragen om massaal te testen, zelfs al bij een verkoudheid, maar als de labo-
ratoria dat niet aankunnen, dan krijgen we represailles. 
Los van het feit dat ik al diverse foto’s heb gezien van lege teststraten en dat de PCR test 
harstikke omstreden is, veel vals positieve uitslagen geeft en eigenlijk niets zegt over of men 
besmettelijk is, ziek is en ook het Rhino virus een positieve uitslag geeft (hierin meng ik mij 
liever niet), is het al verontrustend genoeg dat we al maanden bang worden gemaakt voor 
een enkel niesje. En erger nog: dat een simpele verkoudheid, mild of niet, er zo meteen voor 
zorgt dat we massaal thuis zitten. 
 
Ik denk dat het goed is dit onder de mensen te verspreiden, zodat we daarmee de testcapaci-
teit kunnen ontlasten en kunnen voorkomen dat de maatregelen worden aangeschroefd. Te-
vens is het de perfecte manier om de aantallen ‘besmettingen’ (lees positieve testuitslagen) 
te verminderen, waardoor ook duidelijk wordt dat de noodtoestand niet meer bestaat. 
De spoedwet en de noodverordeningen zijn niet meer nodig. Op basis van voortschrijdend 
inzicht kan volksgezondheid op vele andere manieren worden beschermd. 
Ik zou zeggen: ‘spread the word’.  
Kennis is macht. 
Delen is kracht. 
Liefde is de weg vooruit. 

 
Liefs, Eveline van Dongen 
 
Pfffffffffffffffffffffffffffffff 
We gaan nog weer een leuke tijd tegemoet. Vraag je gewoon af of het echt noodzakelijk is om 
je te laten testen als je verkouden bent. Ik kan me voorstellen dat mensen die in de zorg wer-
ken, zekerheid willen en misschien ook wel ‘moeten’ van hun werkgever, maar voor de rest, 
als het niet nodig is zou ik zeggen laat het!! 
Eet gezond, veel groente en fruit, bij voorkeur biologisch, eet je vlees haal dan alleen grasge-
voerd vlees en laat vooral varkensvlees staan en ga ook als het frisser wordt veelvuldig naar 
buiten, versterk je immuunsysteem.  
Kijk op www.zelfzorgcovid19.nl (van Rob Elens) wat je zelf preventief kunt doen met voeding 
en/of supplementen als zink, quercetine, vit C en vit D. 
 
In deze nieuwsbrief vind je verslagen van diverse wandelingen op persoonlijke titel met gelijk-
gestemden. Het is prima om op deze manier samen te zijn en een gezellige middag te hebben 
nu onze activiteiten als studiegroepen, wandelende studiegroepen en lezingen niet doorgaan. 
 
Verder weer tal van bijdragen en linken naar stukken en filmpjes die we van onze lezers heb-
ben mogen ontvangen. Het blijft lastig dit uit te zoeken en verwijzen dan ook naar de eigen 
YouTube kanalen en websites van wat we delen waar veel informatie te vinden is. Lees je een 
stuk via een link, klik dan ook op andere stukken op betreffende pagina. 
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Blijf gezond, 
 

groet, Barbera 
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Dat was weer bijzonder... 
 
Donderdag 20 augustus mochten we 
met een stel een fantastische mid-
dag beleven. 
Op gezette tijden komen we bij el-
kaar, inspireren elkaar, kunnen spre-
ken over wat er gaande is, over wat 
we aanschouwen en daardoor voe-
den we elkaar op positieve wijze. 
Samen verzorgen we de inwendige 
mens en alles bij elkaar genomen zijn 
het zeer geslaagde uurtjes. 
Dit soort momenten zijn broodnodig 
in deze bizarre maar ook bijzondere 
tijden. Nodig in de zin van: een luis-
terend oor te hebben voor de één en 
zelf begrepen te worden door de an-
der. 
 
Samen ervaar je dat je allemaal extra 
energie kunt gebruiken om de dage-
lijkse zotheid te pareren, om jezelf in 
een hogere frequentie te stellen. Al-
les wat je aandacht geeft groeit! 
Als velen elkaar voeden dan creëren 
we een goede sfeer, een energie 
waar allen met slechte ideeën niet 
tegenop kunnen. 
De afsluitende maaltijd voelt hele-
maal top. 
Met dank aan Mirjam voor het delen 
van onderstaand gedichtje. 
Prachtig om verder te delen... 
 
De enige vogel die een adelaar durft te pikken, is de kraai. 
Ze gaat op zijn rug zitten en bijt in haar nek. 
De adelaar reageert echter niet en vecht ook niet tegen de kraai. 
Hij verspilt geen tijd of energie aan de kraai. 
Het opent gewoon zijn vleugels en zweeft hoger de lucht in. 
Hoe hoger de vlucht, hoe moeilijker het is voor de kraai om te ademen vanwege zuurstofge-
brek. 
Verspil geen tijd meer met kraaien. 
Breng ze naar jouw hoogte en ze zullen verdwijnen ... 

... Als u zich wilt ontdoen van "ballast" ... verhoog uw frequentie.                
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Bron: Living in Harmony 
 
Anneke 
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Bloemenmeisjes, schoolmeesters en vaccinaties… 
 
Je hebt bloemenmeisjes en schoolmeesters. Net zo als je schilders en boekhouders hebt, ver-
kopers en kappers, koks en serveersters, zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Er is niets mis met al deze beroepen. Hoewel de omschrijving ‘bloemenmeisje’ indertijd niet 
positief bedoeld was. 
 
Laten we een lang verhaal kort maken. 
Toen ik in februari 2009 mijn ‘kop boven het maaiveld uitstak’ door te vertellen dat vaccinaties 
meer dan het overdenken waard zijn voor je deze laat inspuiten kreeg ik al snel een lawine 
van protesten over mij heen. 
Protesten vanuit de gevestigde orde, vanuit de (R)overheid, vanuit allen die ernstig hun best 
deden om het HPV-vaccin voor meisjes vanaf 12 jaar volop te promoten. 
De uitspraak ‘Breek mij de bek niet open’ is zeer op zijn plaats als ik terugdenk aan die tijd en 
waar we nu mee bezig zijn vloeit nog altijd voort uit die periode. 
Uit bezorgdheid, geheel belangeloos en via contacten met velen ging er een trein rijden die 
niet meer te stoppen viel. 
Als je eenmaal op het pad van de waarheid aan het wandelen bent kun je niet meer terug, je 
kunt niet meer omkeren en net doen alsof er niets aan de hand is. 
Simon Rozendaal wond er geen doekjes om in het blad Elsevier dat ik een ‘bloemenmeisje’ 
was met als doel dit neer te zetten om anderen te laten geloven dat bloemenmeisjes niet 
kunnen nadenken als het om dergelijke onderwerpen gaat. 
Helaas kunnen bloemenmeisjes ook lezen, zich verdiepen en dit bloemenmeisje heeft meer 
‘uitgevreten’ met bloemen en aanverwante materialen dan alleen bossen bloemen verkopen. 
Boeken geschreven, bekend tot in Japan, van alles georganiseerd, wat dat betreft was er in 
dat jaar 2009 al heel wat gepasseerd wat tijd en aandacht had gevergd. 
Dit bloemenmeisje verdiepte zich, sprak met anderen, had contact met artsen tot in India aan 
toe en zo ook met Dokter Moulden, die helaas niet meer leeft. Maar deze man kon aan de 
ogen van een kind zien waar de inslag in de hersenen had plaats gevonden na vaccinatie en 
welke gevolgen dit had. 
Dokter Moulden was ook ‘zomaar’ overleden net zoals veel andere artsen die met andere 
geluiden naar buiten kwamen dan de vaccins de hemel in te prijzen. 
Minister Klink, in die jaren minister van Volksgezondheid had een behoorlijke vinger in de pap 
en verbood rustig bepaalde bijdragen aan televisie-uitzendingen waar ik wel voor uitgenodigd 
was. Soms heb je secretaresses in de media die nog wel eerlijk meedelen waarom een ge-
maakte afspraak opeens geen doorgang kan vinden terwijl zij eerst zelf contact hadden opge-
nomen. 
Nogmaals, lang verhaal kort, hoe onafhankelijk ik ook was, geen enkel belang bij wel of niet 
vaccineren van landgenoten, het delen van informatie was belangrijk, niets meer en niets min-
der. 
Ik heb een boek geschreven, uitgegeven door Uitgeverij Succesboeken en later in één van zijn 
boeken aanbevolen door Dokter Moolenburgh, huisarts uit Haarlem die tot vlak voor zijn over-
lijden veel mensen wist te inspireren met zijn lezingen, boeken en bijdragen. 
Een huisarts met het hart op de juiste plaats en zeer gerespecteerd. 
Het voelde voor mij als een ‘diploma’ dat juist deze man mijn boek kon waarderen en vaak 
ons concept met lezingen aanbeval. 
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Maar men bleef in de algemene opinie graag herhalen 
dat mensen zoals ik, in mijn geval ‘bloemenmeisje’, niet 
mochten delen dat vaccins slecht zijn want ik was niet 
werkzaam ‘in die tak van sport’. 
Hmmmm… 
 
Denkertje… 
Mogen schoolmeesters dan wel aanbevelen dat ieder-
een gevaccineerd moet worden? 
En mogen schoolmeesters vaccins bestellen voor de ge-
hele bevolking bij een bedrijf waar de broer van die-
zelfde schoolmeester ook weer zijn belangen heeft? 
We hebben het hier over Hugo de Jonge. 
Persoonlijk heb ik er moeite mee hem minister van 
Volksgezondheid te noemen want het is te bizar dat 
deze man zich niet heeft verdiept in de mogelijke gevol-
gen van vaccins. 
Dit kwam duidelijk aan het licht toen Frank Ruesink per-
soonlijk aan Hugo vroeg of hij zich bewust was van het 
feit dat vaccins schade kunnen aanrichten. “Nee, daar 
had hij zich niet in verdiept.” 

Het moet niet gekker worden. 
 
Niets mis met schoolmeesters, maar als zij zich niet inlezen, niet verdiepen, hoezo mag een 
schoolmeester de gezondheid van de gehele bevolking dan in de waagschaal leggen? 
Hoezo mogen schoolmeesters regels bedenken om de gehele bevolking van alles op te dringen 
waar niemand vrijwillig voor zou kiezen? 
Dat mogen bloemenmeisjes niet, maar schoolmeesters ook niet. 
Schoolmeesters mogen zich wel verdiepen net zoals bloemenmeisjes. 
Wat is de moraal van dit verhaal? 
Als je met informatie komt die tegen alles ingaat ben je gek en pakt men je op het feit dat je, 
zoals in mijn geval een bloemenmeisje bent. 
Spreek je de farmacie naar de mond, loop je mee in de pas met wat anderen willen uitvoeren 
dan mogen schoolmeesters grote beslissingen helpen nemen en zich uitleven via gekke maat-
regelen. 
 
Stel dat ik schooljuf was en Hugo een bloemenjongetje? 
Dan moest de schooljuf haar mond houden en mocht het bloemenjongetje alles helpen uit-
rollen. 
 
Ongelooflijk! 
 
Anneke Bleeker 
Gaasterland, 21.08.2020  
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De nieuwetijdsremedies – stabilisatie van het bewust-
zijn tijdens veranderingen 
 
De energiefrequenties veranderen sinds 2012 heel snel en dat is voor gevoelige mensen goed 
te merken. We noemen het nu ook wel de Nieuwe Tijd. Wij bestaan uit energie, zoals alles uit 
energie en trillingen bestaat. De wetenschap die zich daarmee bezig houdt heet Kwantumfy-
sica. Zoek het maar eens op internet. Het is een zeer boeiend onderwerp.  
We hebben als mens -25 microvolt nodig. Het elektromagnetische veld rondom ons lichaam 
zorgt voor het stromen van de elektronen (de kleine gekleurde bolletjes*) die rondom onze 
atomen zitten (de grote blauwe bal*). Deze frequenties zetten het groeihormoon van de cel 
aan, zodat cellen zich steeds weer vernieuwen. * Zie de tekening. 
 

Atomen 
Het uitwisselen van elektronen van het ene atoom naar 
de andere zorgt voor een chemische reactie. Er wordt in-
formatie doorgegeven die van belang is voor het functi-
oneren van een cel. Immers atomen vormen samen de 
moleculen en die op hun beurt vormen weer cellen.  
 
Misschien heb je dat wel geleerd bij natuurkunde of bi-
ologie. Wij als mensen bestaan uit tig van deze cellen. 
Het is dus belangrijk dat ons energetisch veld optimaal 
werkt om gezond te blijven met de juiste frequenties. Dit 
veld ook wel aura of morfogenetisch veld (onderzoek 
van Rupert Sheldrake) genoemd heeft een omvang van 
8 meter en bevat onze blauwdruk (hoe het gesteld is met 
ons lichaam en bewustzijn en wat we nodig zijn).  

Mensen zijn als antennes die frequenties ontvangen in hun energieveld, de plek waar de Bloe-
semremedies hun heilzame werk doen. 
 
Door het omhoog gaan van de frequenties kun je last krijgen van verstoring in je evenwicht, 
zoals je een beetje duizelig voelen. Maar ook onverklaarbare vermoeidheid en het algemene 
gevoel dat je niet lekker in je vel zit. Bram en Miep Zaalberg van www.bloesemremedies.com 
zijn sinds 1986 tot 2000 bezig geweest om nieuwetijdsremedies te maken.  
Bram heeft hierover ook interessante artikelen geschreven in het maandblad Spiegelbeeld. 
Deze remedies zijn steeds in ontwikkeling en de eerste die ze maakten was de Peer-remedie. 
Daarna de Celenergie-remedie en de derde de Aardebescherming-remedie. Dit zijn de drie 
remedies voor stabilisatie van het bewustzijn.  
De set nieuwetijdsremedies zijn belangrijk wanneer je je oorsprong hebt gevonden en verbon-
den bent met jouw kern. Dan kunnen ze helpen verbinden met de ontwikkelingen van het 
hoger bewustzijn en de bewustwording dat je uit alles bestaat. 
 
 

 
  

http://www.bloesemremedies.com/
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PEER stabiliseert het hart en geeft innerlijke zekerheid en vertrouwen 
 

DE PEER – Pyrus communis hybride, is gemaakt op een nieuwe 
manier. De bloesem bleef aan de tak zitten en aan de tak werd 
een glazen bol met water gehangen. De knoppen van de 
bloesems raakten het water in de bol en bleven net zolang 
hangen, totdat ze uitgebloeid waren. De peer is een sappig 
fruit, dat geleiding en stroming bevordert. De remedie geeft je 
evenwicht en laat je bij jezelf blijven. Versterkt de innerlijke 
kracht en zekerheid en dat komt omdat ze bij de plantenfamilie 
van de rozen hoort. Je kunt aan de vorm van de peer wel zien 

dat de basis een grote draagkracht geeft. Geeft ook vertrouwen in je innerlijk en inzicht over 
dat wat je dacht hoe personen of situaties zijn. Dit kan wel eens heel anders zijn. Peer kun je 
ook inzetten tijdens het begin van zwangerschap als het lichaam zo verandert. Ook geeft Peer 
je verbinding met de aarde, zoals nu de frequenties in het universum omhoog gaan. Je 
behoudt het evenwicht tussen boven (kosmos-spiritualiteit) en beneden (aarde-
materie).Verder voedt en versterkt het de eigenliefde, opent je voor het nieuwe zoals het 
integreren van het onbekende gedeelte van jouw ziel. Effecten van het gebruik van deze 
remedie kunnen zijn: niet altijd te rennen voor een ander, levendiger in het dagelijkse leven 
en genieten van de kleine dingen. 
 
 

CEL-ENERGIE helpt te gaan doen wat bij je past 
 

Ik heb geprobeerd te vinden hoe de CEL-ENERGIE remedie 
is gemaakt, maar helaas heb ik dat nog niet kunnen vinden 

(houden jullie tegoed      ). Het is een energetische remedie 
voor het krachtiger maken en het in evenwicht brengen van 
de cellen. Deze remedie zorgt er als een dirigent voor, dat 
de cellen weer hun oorspronkelijke trilling aannemen en 
structuur terugkrijgen. Deze bestaat uit een bron, de nul 
energie. Door alle persoonlijke invloeden van de mens ra-
ken cellen hun oorspronkelijke structuur kwijt en daaruit 
ontstaat ook de verstoring in het bewustzijn van de mens. 
Deze remedie brengt je terug naar de oorspronkelijke tril-

ling van de nul cel en brengt de innerlijke cel van de mens of dier weer in overeenstemming 
met de oorspronkelijke taak op aarde. Het opruimen van oude emoties is oneindig en blijft 
een proces. Zoals de ui met zijn rokjes. Zodra je een paar rokjes hebt verwijderd komen nieuwe 
zaken met een volgend thema om het hoekje kijken. Zo leg ik dat ook uit met de NEI-methode 
die ik gebruik om emotionele blokkades op te ruimen en waarbij de bloesemremedies onder-
steunend zijn. Met Cel-energie hoef je niet meer al het oude op te ruimen, maar je kunt direct 
gaan handelen. Belangrijk is dan wel dat je jouw oorsprong hebt gevonden en je met je eigen 
kern verbonden bent. Mijn ervaring is, dat als ik de bloesemremedies uitpendel, deze er niet 
vaak uitkomt om in te nemen. Er zijn dan nog wel een paar fasen te doorlopen. Cel-energie 
remedie helpt je in jouw kracht op eigen benen te staan, scant je cellen en helpt blokkeringen 
op te lossen. Terug naar jouw bron en van daaruit weer opladen en je weg gaan vinden. 
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AARDEBESCHERMING zet jou in jouw kracht 
Remedies worden ook wel met edelstenen ge-
maakt. Edelstenen zijn stukken gestolde ener-
gie en edelstenen geven deze energie af aan 
het water. AARDEBESCHERMING is ontstaan 
vanuit rookkwarts, Himalaya bergkristal, sma-
ragd, toermalijn, labradoriet, malachiet en gra-
naat samen met de bloesem remedie Hartge-
span (Leonurus Cardiaca). Hartgespan werkt op 
de patronen van de familie, wanneer je je niet 
thuis voelt of niet gevoeld hebt bij je familie. 
Wanneer je de liefde en warmte van jouw fa-
milie niet hebt kunnen ontvangen en je een 

vreemde op aarde bent gaan voelen. Je bent gaan verharden. Hartgespan helpt je om open te 
staan voor liefde en ondersteuning, zowel in jouw familie als bij het verwerken van oude pro-
blemen. Ze helpt je met het loslaten van de angst om gekwetst te worden. 
De Aardebescherming helpt te beschermen tegen lichamelijke, emotionele, mentale (gedach-
ten) en spirituele aanvallen op de energie van de persoon. Vooral het soort energie aftappen 
vanuit de lage aardse energie. Deze remedie werkt vanuit de spirituele en hogere bewustzijns-
aanvallen. Het gebied van de kruin en hoger. De remedie versterkt de groene bescherming en 
groene energie van de aarde, waarbij alles wat iemand je probeert aan te doen wordt terug-
gekaatst. Je wordt als het ware opgenomen in de beschermende energie van de aarde. 
 
Dit zijn 3 van de 13 nieuwetijdsremedies. De volgende keer vertel ik over de Bolderik, de 
Aarde-creatie en de Wintergroen.  
Wil je meer weten over energie? Daarover heb ik nog een blog geschreven op mijn website. 
In deze roerige tijden is het heel belangrijk om je energietrilling hoog te houden om in balans 
te blijven en niet meegezogen te worden in het negatieve. Blijf bij jezelf, straal je eigen inner-
lijke licht uit en blijf positief! 
Heb je hulp nodig om in balans te blijven, schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen. 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
Bron: Bloesem Remedies Nederland  
Fotobron: pixabay.com en www.bloesemremedies.com 

_____________________________________________ 

Hoi lieve mensen 
 
Wanneer ik zwem en moe en te bang word en daarom op degene klim die naast mij is verdrin-
ken we gezamenlijk. Zo gaat het ook met het strijden, ergens voor of tegen dat maakt niet uit, 
verstrikt in elkaar raken we samen verduisterd.  
Maar als ik in mijzelf het licht zoek, op zoek ga naar de goddelijke vonk die mij ingeblazen is, 
als ik zou willen werken aan mijn eigen geestelijke groei, ja dán help ik de mensheid een stukje 
verder om weer de Eenheid te ervaren, dat lukt niet door te pakken of te duwen maar wel  
  

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/contact/blog/gezondheid-en-energie.html
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door los te laten, in het vertrouwen dat we al één zijn. Want alles wat van buiten op mij af lijkt 
te komen is daarvoor ook al in mij.  
 
Alleen hetgeen in mij is kan ik buiten mij waarnemen. Heb vertrouwen bij elke stap die we 
zetten zijn er engelen en gidsen aanwezig. Hoe meer wij in vrede zijn met onszelf en onze 
omgeving hoe dichterbij engelen ons kunnen benaderen waardoor we nog meer vrede erva-
ren kunnen. Probeer in ieder mens die zuivere goddelijke vonk, die afdruk, die afspiegeling 
van god te vinden en dat voor die persoon zelf zichtbaar te maken zodat hijzelf ook beseft hoe 
glorieus hij in wezen is. 
Vertrouw maar dat niet alleen het licht werkzaam is maar dat ook het duister werkzaam is 
onder het toeziend oog van God waardoor er een orde blijft bestaan waarin wij ons evenwich-
tig kunnen ontwikkelen.  

En bedenk dat ook op de natuurwet-
ten een opperwezen toeziet dat die 
wetten gehandhaafd worden.  
 
Een oneindige woekerende (materi-
ele) groei moest daarom gestopt 
worden zodat de mensheid de 
waarde om het innerlijk te ontwikke-
len weer ontdekt. De gehele schep-
ping staat ten dienste van de mens 
maar de mens staat zelf ten dienste 
van de wezens om ons heen. 
 
Onvriendelijke gedachten zijn be-
hulpzaam voor de duistere krachten 

en met vriendelijke gedachten versterken we de lichte krachten. Door de grote en kleine ver-
storingen in de lucht wordt wat wij bedenken chaotisch. En door angst scheppen we onaan-
gename wezentjes om ons heen.  

Als een ander ideeën heeft die we 
niet kunnen waarderen is een nede-
rige vriendelijke tolerante houding 
gepast zodat we met onze gedachte-
trillingen de mensheid vooruit blijven 
helpen. Dat wat een ander doet on-
begrijpelijk overkomt komt doordat 
we onmogelijk de verbanden kunnen 
overzien en niet kunnen bevatten 
welk doel dit dient in Gods plan. 
 
Hebt elkander lief. 
 
Liefs arie  
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Zondagmiddag 23 augustus met een stel genoten van 
de kruidenwei en het heerlijke bos... 

 
Top! 

En... op één behoorlijke bui na hadden we mazzel.      
We verzamelden tussen 12.30 uur en 13.00 uur. 
Een aantal uurtjes natuur gesnoven met personen met dezelfde interesses, namelijk 'wilde' 
groenten, kruiden en eetbare bloemen, gecombineerd met genieten van dat wat groeit en 
bloeit en het bekijken waard is. 
 
De prachtige oude beukenbomen werden ook weer bejubeld. 
Waar? 
Rijs te Gaasterland leent zich bij uitstek voor heerlijke wandelingen in een gebied met een 
hoge energie. 
Daar knapt een mens van op! En een enkele regenbui deert dan niet, paraplu mee en lopen 
maar. 
 
Diverse planten werden bekeken en geprezen, bij de oude beuken ontstonden bijzondere ge-
sprekken en was het heel helder dat onze neuzen allemaal dezelfde kant opstonden. 
Lieve mensen, ik heb genoten. Heel belangrijk in deze bijzondere, bizarre tijden. 
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We eindigden op het terras bij Hotel Jans en... als je daar de beroemde appeltaart bestelt krijg 

je al snel volgers.      
Met slagroom want dan gaan we voor het hele pakket. 
Heerlijk! 



 

 
17 

Het is heel belangrijk om je energie hoog te houden en dat kan alleen als je je positief kunt 
opladen. 
De natuur schenkt ons zoveel, alles, dus daar richten we ons juist nu extra op. 
 
Anneke 
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Zoutminnende planten, regen, harde wind, bijzondere 
gesprekken, gewoon een roerige maar waardevolle 
dag... 
 
Een bijzondere dag, daar kijken we op terug.  
Dinsdag 25 augustus reden we de Afsluitdijk over naar de kop van N-H waar op de afgesproken 
locatie nog een paar uit Friesland en N-H kwamen. 
De weersvoorspellingen waren niet 'je van het', maar zo optimistisch als we ingesteld zijn ke-
ken we de lucht het liefst helder. 
We begonnen met koffie of thee. Een andere dame had zelfgemaakte warme chocolademelk 
meegenomen, wat uitstekend paste bij het weerbeeld. 
Om het compleet te maken hadden wij een zelfgebakken cake mee gevuld met banaan, peren 
en chocola. 
 
Het regende niet heel hard, er was nog hoop. 
Barbera vocht met haar paraplu en deze laatste legde het loodje waardoor de prullenbak naast 
de picknicktafel onmiddellijk werd versierd. 
We liepen na de gezellige start van de middag naar de zeepostelein, de zeekool, zeeweegbree, 
zeevenkel, zeealsem en andere soorten. 

 
 
De sfeer was mooi op deze locatie die ik persoonlijk al bij diverse 
weertypes heb aanschouwd. Het had wel wat, de kleur van het 
water, de natte planten, de donkere stenen, alles met elkaar 
straalde toch een bepaalde schoonheid uit, ondanks de regen. 
We liepen de dijk langs het Wad in één keer af zonder overal te 
stoppen want de regen was van zachtjes overgegaan in hard en 
genadeloos. 
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Oef, dan heb je als mens niets meer in te brengen; schuilen kun je nergens in de open vlakte 
dus de enige optie is dan toch echt doorlopen. 
Via het dorp Oosterland liepen we een rondje, weer terug naar ons startpunt bij Vatrop. 
Helaas was stoppen geen leuk idee meer maar toch vermaakten we ons met elkaar. Het was 
fijn goede gesprekken te voeren, humor in bepaalde dingen te zien, toch planten te benoemen 
ook al stonden we er niet meer bij stil. 
Met een paar reden we daarna naar Den Oever met het idee bij de pier zeekraal te oogsten 
maar ook dat verliep anders. 
Gewapend met emmers en mesjes kwamen we aan bij een punt om af te dalen naar de prach-
tige planten maar gezien de waterstand was dat geen slim idee. 
We wisten één ding zeker: we zouden tot dik over onze enkels wegzakken. 
Helaas, andere keer beter. 
We zijn in de afgelopen weken driemaal op deze locatie geweest, we houden het nu even voor 
gezien. 
De zilte planten groeien door, krijgen dikkere stengels, worden houtig, het is mooi geweest 
voor dit jaar. 
We blijven wel wandelingen bedenken op basis van vrijwillig meegaan en niet organiseren 
zoals we in het verleden gewend waren. 
Het is belangrijk dat voor wie dit wil, mensen kan spreken die graag over meer dingen met 
elkaar nadenken dan alleen over dat wat zij om zich heen zien gebeuren. 
Deze wandelingen hebben een 'dubbele agenda', ja ook wij houden ons bezig met 'dubbele 
agenda's', namelijk: informatie delen omtrent 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen 
maar de extra belangrijke rode draad door deze middagen zijn ook de onderlinge contacten, 
het gehoor vinden bij elkaar. 
Heel inspirerend en fijn om te ervaren dat dit gewaardeerd wordt. 
 
De schoonheid van de natuur aanschouwen geeft goede energie. 

Dank aan wie mee was tijdens deze weersomstandigheden.      
Thuisgekomen deden een douche en schone kleding wonderen. 
 
Anneke   
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Ondanks de regen voelde de omgeving heerlijk... 
 

Donderdag 3 september met een stel doordouwers op pad geweest bij Wijnaldum. 
Wijnaldum is een terpdorp vlakbij Harlingen in het noordwesten van de provincie Friesland 
niet ver van de Waddenzee. 
Ondanks de regen waren we samen met een aantal die vanuit verschillende richtingen waren 
gekomen. Samen even genieten van de omgeving, de goede energie dankzij de Leylijnen en 
van elkaars kennis. 
Dat was het idee. 
 
Genoten hebben we, de sfeer was fantastisch, de omgeving voelde perfect terwijl we toch 
aardig geplaagd werden door de weersinvloeden. 
Ondanks deze tegenwerkende krachten voelden we ons opgeladen en thuisgekomen was een 
warme douche echt niet overbodig. 
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Maar toch... ben blij dat we daar samen kwamen. 
Er zijn veel mooie momenten waar we van kunnen en mogen genieten. 
Spontaan wandelen met een stel valt onder één van de cadeautjes in deze tijden. 

Dank aan allen die aanwezig waren. Dank voor de vitamientjes  

We bedenken samen wel weer wat  
Anneke 

_____________________________________________ 

Boek(en) van de maand 
 
In plaats van één boek hebben we ook deze maand meerder boeken die we willen belichten. 
We leven nog een paar maanden tot . . . . . tsja hoe lang zal het nog duren, in een bizarre tijd 
waarbij het belangrijk is dat we goed om onszelf denken. Het eerste boek is ‘Appelazijn’, lees 
wat het allemaal kan doen voor je gezondheid.  
Inmaken van groente en fruit, we weten niet waar het heen gaat. Een tweede lockdown? Nog 
strenger dan de eerste? Wordt het moeilijker om boodschappen te halen? Misschien geen gek 
idee om nog wat voorzorgsmaatregelen te nemen en een ‘voorraadje’ aan te leggen van het 
een en ander. Er is op dit moment b.v. op veel plekken langs de weg nog van alles te krijgen 
zoals pompoenen en courgettes, appels en peren etc. 
En een derde boek over vaccins, auto-immuunziekten en kinderziekten, zo belangrijk in deze 
tijd. Kinderen die ook geacht worden te vaccineren tegen griep en straks als er een vaccin 
beschikbaar is tegen corona.  
Ook kun je ‘Het ‘wilde’ genieten – Zomer’ van Anneke nu bestellen via Barbera Smit!!!  
Weer Een verzameling van titels die ons aanspreken en wellicht jullie ook.  
 

Appelazijn van Larry Trivieri Jr.  

Dit boek begint met de lange geschiedenis van het gebruik van appelazijn 
en onderzoekt de wetenschap achter de vele voordelen. Vervolgens 
wordt uitgelegd hoe je de beste appelazijn kunt kiezen en er wordt je zelfs 
verteld hoe je het thuis kunt maken. Het hoofdgedeelte van dit boek is 
een complete A-tot-Z-gids die je laat zien hoe je appelazijn kunt gebruiken 
om meer dan 80 veel voorkomende gezondheidsproblemen te voorko-
men en/of te keren. 
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Ontdek waarom miljoenen mensen over de hele wereld al eeuwenlang appelazijn gebruiken 
als een krachtige remedie om veel van hun meest voorkomende gezondheidsproblemen te 
behandelen en leer hoe je het kunt gebruiken om veel van jouw eigen gezondheidsklachten 
op te lossen. Appelazijn wordt al eeuwen gebruikt voor de behandeling van tal van gezond-
heidsproblemen, van een slechte spijsvertering en weinig energie tot keelpijn en tandpijn. 
Een andere pas recent ontdekte kracht van dit elixer is dat het een goede ontstekingsremmer 
is. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat appelazijn kan doen.  
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665447&PC=427870AA#.X2sYez9xc5c 
 

Inmaken (van groente, fruit en diversen) door Jonah Freud en Noni Kooiman 

Jonah Freud en Noni Kooiman geven in dit boek meer dan driehonderd 
recepten om fruit en groenten, maar ook vlees en vis in te maken en daar-
mee te bewaren voor later. Van kwetsenchutney en aardbeienjam tot het 
zelf inleggen van ansjovis en een pickle van watermeloenschil. Met het 
boek Inmaken kan iedereen thuis aan de slag. 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboe-
ken.nl/?ISBN=9789038808826&PC=427870AA#.X2sYUz9xc5c 
 

Vaccins, auto-immuniteit & kinderziekten door Thomas Cowan 

In de tientallen jaren dat hij als huisarts werkzaam was heeft dr. Thomas 
Cowan waargenomen dat zijn pediatrische patiënten die niet waren inge-
ent veel gezonder waren dan degenen die dat wel waren - en dat degenen 
die waren gevaccineerd aan een toenemend aantal chronische auto-im-
muunaandoeningen leden. 
Terwijl hij zich herbezon op de opleiding die hij aan de medische faculteit 
had gekregen, begon dr. Cowan te onderzoeken wat immuniteit werkelijk 
was, bestudeerde hij de complexe geschiedenis van besmettelijke ziekte 
en verkende het opkomende bewijs dat bepaalde kinderziekten bescher-

ming bieden tegen ziekte op latere leeftijd. 
In zijn boeiende nieuwe boek plaatst dr. Cowan vraagtekens bij gangbare opvattingen over de 
celbiologie, verklaart de oorsprong van auto-immuniteit en biedt totaal nieuw inzicht in hoe 
vaccins ziektepatronen hebben veranderd. Door dit te doen confronteert hij niet alleen de 
reguliere medische wereld, maar biedt hij ook een hoopvolle weg voor het ongekende aantal 
mensen - zowel kinderen als volwassenen - die aan chronische ziekte lijden. 
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665454&PC=427870AA#.X2sXOj9xc5c 
 
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!  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665447&PC=427870AA#.X2sYez9xc5c
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789038808826&PC=427870AA#.X2sYUz9xc5c
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789038808826&PC=427870AA#.X2sYUz9xc5c
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665454&PC=427870AA#.X2sXOj9xc5c
http://www.project7-blad.nl/
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN genieten…  
 
Het “wilde’ genieten zomerboek kun je vast bestellen, deze 
kan waarschijnlijk vanaf halverwege volgende week worden 
opgestuurd. 
 
Via deze boeken steun je ook meteen Project7-blad… 
Wie deze boeken bestelt via Barbera Smit ondersteunt hier-
mee Project7-blad. Project7-blad wil zichzelf graag draai-
ende houden, maar ook mooie projecten helpen ondersteu-
nen. Zolang we met de anderhalve meter maatschappij te 
maken hebben ziet het bestuur geen mogelijkheden om le-
zingen te organiseren of om de studiegroepen te laten 
draaien. Via de lezingen en bijeenkomsten van studiegroe-
pen vloeide er altijd een heel klein gedeelte van de bijdra-
gen 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  en Het ‘wilde’ genieten – Zomer komt er vandaag of 
morgen aan. . 
De volgende edities, het najaars- en winterexemplaar komen 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 wild koken 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… 
veel. 
 
Je kunt de boeken via Barbera bestellen. Gewoon een kwes-
tie van mailen, je adresgegevens doorgeven, welk boek je 
wilt aanschaffen en je krijgt na betaling het boek inclusief 
verzendkosten 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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Ondanks de regen was deze dag een zegen!  
 

We gingen er met een stel op uit.  
Ergens in Friesland konden we elkaar ontmoeten in een schitterende ruimte waar we een 
warme ontvangst kregen met koffie, thee, zelfgebakken appeltaart en een blije gastvrouw. 
Super!  
Onderling kenden diverse personen elkaar maar als geheel was niet iedereen bekend met el-
kaar dus was een voorstelrondje op zijn plaats. 
Na naar elkaar geluisterd te hebben, heerlijk genoten te hebben van de koffie en thee besloten 
we er toch even op uit te gaan want dat was uiteindelijk het doel van de dag. Samen aan de 
wandel. 
Laarzen en paraplu's boden uitkomst, dit was nu de derde middag op een rij dat ik samen met 
enkelen van het gezelschap volop door regen werd geplaagd. 
Het loopt zoals het loopt en de goede onderlinge energie, de gesprekken en het samen genie-
ten van de mooie natuur verzachtten alles.  
Voldaan genoten we later in de middag van heerlijke courgettesoep, broodjes, tomaatjes, 
komkommertjes en andere lekkernijen. 
De gastvrouw had zich behoorlijk uitgesloofd.  
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De gesprekken waren gevarieerd, over de huidige tijd, over hoe we in het verleden leuk met 
diverse groepen draaiden wat nu door alle bizarre 'regels' niet mogelijk is, over hoe je planten 
in de tuin een portie gezonde voedingsstoffen kunt geven, over... van alles en nog wat. We 
eindigden de middag met het besluit dat we weer samenkomen en dan zuurkool gaan maken. 
We laten ons de mooie dingen niet afnemen, we gaan niet in de mineur, we blijven gezonde 
dingen delen en met een stel zuurkool maken is reuze leuk en supergezond. 
Gezond tijdens het maken, want het is ontspannend, het schept een band en als de handen 
wapperen komen de gesprekken vanzelf. Dat is goed, juist in deze tijd. 
En... gezond is het later wanneer je de zuurkool, als deze klaar is, thuis op tafel zet. 
Wat een vitaminerijke middag gaat dat worden. 
Het duurt nog even maar ik kan mij er nu al op verheugen. 
Met liefde zal ik tegen die tijd de kool kopen. 
Heerlijk om ongedwongen met een stel zo inspirerend een aantal uurtjes te vullen. 
Of we ooit de studiegroepen via Project7-blad weer kunnen starten is de vraag, we wensen 
van wel, maar de tijd zal het leren. 
Vandaag bleek hoezeer dit gemist wordt. Het was ook 'studie' tussen aanhalingstekens, de 
nadruk lag op samen kennis delen, waardevolle dingen benoemen, maken, recepten die in 
vroegere tijden normaal waren om in de keuken te verwerken 'uit het stof halen' en luisteren 
naar elkaar. 
Middagen met inhoud, dat waren de middagen met de studiegroepen.  
Ondertussen wandelen wij in deze tijden en wie op eigen benen mee wil is welkom. 
Met een paar kunnen we ons de wintermaanden ook vermaken dus is zuurkool maken een 
mooie start, een aftrap van onze 'studiegroep' op alternatieve basis. 

Ik ben er blij mee!  
Elkaar voeden, inspireren en tot nadenken stemmen. 
Dus... ondanks de regen was deze dag een zegen! 
 
Anneke 
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We blikken terug op een krachtige dag... 

 
Mooi weer, feestje. We verzamelden met een stel bij Wijnaldum in Friesland, dichtbij Harlin-
gen. 
Op 3 september waagden we met anderen ook een poging maar het water kwam toen met 
bakken uit de lucht gevallen, die middag viel letterlijk in het water, nat tot op ons ondergoed. 
Deze donderdag de 15e zag alles bijzonder vriendelijk, de zon scheen volop, de temperatuur 
was aan de hoge kant en de stemming zat er meteen in. 
 
Barbera had voor een kan koffie gezorgd en ik voor thee. 
Welkom allemaal. 
 
Wijnaldum staat bekend om de krachtigste locatie ten aanzien van 
leylijnen in Nederland. 
 
Bij dezen even een stukje geplukt van het internet: 
Wijnaldum was in het pioniersboek van Wigholt Vleer het meest mys-
terieuze leycentrum in de Lage Landen. Woonoord van de legendari-
sche Friese koning Finn Folcwarding. In 2009 werd opnieuw een 
stukje gevonden van de Koningsfibula van Wijnaldum. Een kroonju-
weel gedragen door de echtgenote van een Friese koning. De man-
telspeld geldt inmiddels als het 7de-eeuws topstuk uit de archeolo-
giecollectie van het Fries Museum. Wigholt Vleer sprak over over een 
abnormaal sterk centrum. Met naar schatting 140 lijnen die naar dit 
energetisch knooppunt zouden lopen. Kort samengevat: “een van de 
krachtigste leycentra van heel West-Europa”.   
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Zo! Naar schatting 140 lijnen die samenkomen bij Wijnaldum. 
Heel gewoon in Friesland; om energierijke gebieden te bezoeken hoef je niet per se naar het 
buitenland.  
 
Overigens herkennen we eenzelfde goede energie en sfeer in Gaasterland en de kop van N-H 
bij Vatrop. 
Wie daar wel met ons heeft gewandeld zal dit herkennen. 
Wij genoten, deelden ervaringen, zagen ondertussen ook, dat van alles wat eetbaar is er fan-
tastisch bijstond en kwamen tot de conclusie dat de mens er eigenlijk maar een zooitje van 
maakt, de natuur is veel krachtiger. 
 
Wijnaldum, een locatie om weer te bezoeken. 
Wie zelf op zoek wil gaan, start bij het bord ' Terpen Toer' net buiten het dorp. 
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Donderdag een andere wandeling met een aantal personen, we genieten nog even van het 
mooie weer en laten ons niet kisten in deze bizarre tijden.  
De natuur, mooi weer en goede gesprekken zijn een geweldige combinatie.  
 
Anneke 

_____________________________________________ 

Thee mee voor onderweg... 
 

 
Water gekookt, even laten bekomen in de ketel, deksel eraf gehaald en even laten staan.  
Na een minuut of vijf in de thermoskan gegoten samen met 
'groenvoer' uit de tuin. 
Brandnetel, citroenkruid, munt, tijm en zevenblad. 
En zo begon de middag met een groepje bij Wijnaldum in Friesland. De keuze bestond uit 
koffie of thee met een plak honingkoek.  
 
Anneke  
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_____________________________________________ 
 
 

Keerpunten in de geschiedenis in relatie met bewust-
wording 
 
Terugblikkend op de geschiedenis zijn er een aantal belangrijkste keerpunten te herkennen 
die van invloed zijn geweest op onze persoonlijke vrijheid en individuele en collectieve be-
wustzijnsontwikkeling.  
 
Het eerste keerpunt in bewustwording in onze westerse maatschappij is de geboorte van 
Christus, die een enorme impact heeft gehad op de loop van onze geschiedenis. Vanaf de ge-
boorte van Christus is de mens al twintig eeuwen op weg op het pad van bewustwording.  
 
Het tweede keerpunt in de geschiedenis is de val van het West-Romeinse Rijk, omstreeks het 
jaar 500 na Christus, die het begin van de Middeleeuwen aankondigde. De ondergang van het 
West-Romeinse Rijk ging gepaard met corruptie, machtsstrijd, neergaande handel en de inva-
sies van vele volkeren. Onderaan de machtshiërarchie van dit rijk stonden de boeren, daglo-
ners en slaven! Het is een herkenbare situatie dat de geschiedenis zich herhaalt als we naar 
het huidige tijdsbeeld kijken. Op de puinhopen van het Romeinse Rijk heeft de kerk haar fun-
damenten neergezet en vanaf de 6e eeuw gingen kerk en koningen Europa leiden. Het was 
een meer dan duizend jaar durend rijk waarin de Rooms Katholieke leer een enorme rem is 
geweest op de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Die predikte verlossing maar was in 
werkelijkheid een donkere geloofsleer die met hel en verdoemenis de mensen angst hebben 
aangepraat. Karakteristiek voor de Middeleeuwen was de invoering van het feodale stelsel. 
De adel leefde van de opbrengst van het werk dat de horigen moesten verrichten. Op grote 
schaal werd misbruik gemaakt van eenvoudige mensen die dom en angstig werden gehouden 
en geen letter konden lezen. Het leven was een slavenbestaan. 
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Het derde keerpunt in onze geschiedenis is de Franse Revolutie in het jaar 1789. De Franse 
Revolutie was een kentering in de geloofsleer, hier ontstond de scheiding tussen staat en kerk. 
Maar dit kwam niet zondermeer uit de lucht vallen, daar ging een periode van Renaissance en 
Verlichting aan vooraf. Invloedrijke personen met een afwijkende levensbeschouwelijke me-
ning durfden buiten hun groepsgrenzen te kijken. In deze periode ontstond een culturele be-
weging van intellectuelen die ‘’de rede’’ als filosofische invalshoek wilden uitdragen. De rede 
gaat uit van onze ratio, zaken die op feiten zijn gebaseerd. Het natuurlijke gevoel dan wel 
intuïtie waarover de mens beschikt werd ontkend. Niet in je gevoel of kracht staan is een pro-
bleem waar veel mensen in onze tijd nog steeds mee worstelen. 
Na de Franse revolutie verbeterde de sociale situatie voor de burger nauwelijks. Pas eind 19e 
eeuw braken de eerste arbeidersopstanden uit en tot ver in de 20e eeuw bleef de emancipa-
tiebeweging actief aandacht vragen voor gelijke rechten. In de industriële revolutie in de 18e 
en begin 19e eeuw had de arbeider nog steeds een slavenbestaan. 
 
Een vierde keerpunt in de geschiedenis zijn beide wereldoorlogen. In deze korte aaneenscha-
keling van haat, geweld en oorlog zijn 80 miljoen doden gevallen. Na de Tweede Wereld oorlog 
was dit voor veel mensen aanleiding om afstand te nemen van kerk en geloof. Het atheïsme 
deed zijn intrede, vooral in het westen van ons land dat heel erg onder de hongerwinter had 
geleden. Een veel gehoorde reactie was: ‘‘welke God staat zoveel ellende toe?” Uiteraard 
heeft dit met God niets te maken, want haat en geweld roept de mens over zichzelf af. Echter 
het atheïsme vormt een overgang naar een nieuwe individuele geloofsovertuiging. Meer men-
sen begrijpen inmiddels dat God of wel bewustwording in ons hart moet worden gevonden. 
Veel spirituele instellingen hebben inmiddels de taak van de kerk overgenomen.  
Helaas hebben sommige organisaties de neiging om van spirituele thema´s een economisch 
model te maken. In de jaren ‘60 en ’80 van de vorige eeuw kenden we een ongekende vrijheid, 
maar omstreeks de jaren 80 pakt de markt de regie op en alles wat materieel wordt krijgt een 
economische waarde. Anno 2020 is er sprake van een kapitalistisch systeem, waarin de over-
heid ten dienste staat van de markt en kapitaal, die een grote bedreiging vormt voor mens en 
natuur. Na vele eeuwen is de machtspositie verschoven van ‘Kerk en Staat’ naar ‘Markt en 
Staat’. Met andere woorden we zijn van de regen in de drup gekomen. 
 
Vanaf het begin van de jaartelling tot begin 20e eeuw is de bevolking uitgebuit en is het accent 
verschoven van werkslaaf naar consumptieslaaf. Ronduit verontrustend is dat door het stre-
ven van de neoliberale politiek naar een oneindige economische 
groei de aarde ziek is gemaakt. We zullen echter ook hand in eigen 
boezem moeten steken, want vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw 
hebben we de neoliberale politiek in het zadel geholpen.  
 
Het volgende keerpunt in de geschiedenis is het ontstaan van een 
humane maatschappij, die op de puinhopen van het huidige corrupte 
stelsel zal moeten worden opgebouwd. Deze verandering zal vanuit 
de samenleving moeten komen en niet vanuit de politiek en de 
markt. Maar wanneer dit gebeurt is ongewis. Zolang het merendeel 
van de mensen bevangen is door vrees voor materiele tekorten, 
ziekte en dood en zich laat manipuleren, zal er angst rondwaren die 
het kapitalistisch systeem in stand houdt, totdat de aarde letterlijk in  
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al zijn voegen zal beven om zichzelf te helen. Geen prettig vooruitzicht, maar de keuze voor 
een humane maatschappij ligt bij ons en niet bij de macht. 
 
Meer informatie is de vinden in het boek ´Keerpunten in bewustwording´ uitgeverij Magister 
(ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist 
Het boek behandelt op speelse én indringende wijze en op een zeer persoonlijke manier veel 
zaken met betrekking tot leven, dood en maatschappij.  

_____________________________________________ 
 

Vrije wil gemanipuleerd  
 
Wij mensen hebben een vrije wil.  
Onze vrije wil wordt al decennia lang gemanipuleerd.  
Alles is omgekeerd, echt alles is omgekeerd.  
Het gebeurt recht in ons gezicht.  
Bijvoorbeeld oorlog voor vrede.   
En nu: Alleen samen met u krijgen we corona onder controle.  
Lees: Alleen samen met corona krijgen we U onder controle!  
En de Telecom: Niet omdat het moet maar omdat het kan.  
Lees: Niet omdat het kan maar omdat het moet!  

Mariët. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons superbewustzijn is de sleutel naar de vrijheid. 
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Voldaan kijken we terug op een gezellige donderdag-
middag... 

 
Donderdagmiddag 17 september trof een aantal dames (heren zijn ook welkom) elkaar op de 
afgesproken locatie bij het Rijsterbos te Gaasterland.  
Iedereen was aanwezig voor uiterlijk 13.00 uur dus we konden eerder op pad.  
Het weer werkte perfect mee, een op en top nazomerse dag. 
Overal lachten najaarstekenen ons tegemoet. Zo zagen we al redelijk wat paddenstoelen, 
prachtige biefstukzwammen en porseleinzwammen, hulst en lijsterbessen, vele zaden in de 
springbalsemien, al wat kleurende bladeren, ook het najaar heeft zijn charme. 
Het is heerlijk om in deze bizarre tijden met gelijkgestemden door mooie natuurgebieden te 
wandelen. 
Deze keer keken we weinig naar culinaire mogelijkheden, uiteraard konden we dat niet echt 
negeren maar we stonden weinig stil.  
Stil zitten deden we aan het Mirnser klif toen we via de bui-
tenkant van het Rijsterbos daar waren beland. Op een kale 
liggende boomstam of zittend op het zand hielden we het 
wel een tijdje uit en viel er heel wat te bepraten. De onder-
werpen waren divers. Lichamelijke gezondheid, voeding, de 
huidige idiote situatie en hoe je daar in moet laveren tussen 
de velen die heilig willen blijven geloven dat er echt iets ern-
stigs aan de hand is waardoor men de handen in blijft sme-
ren met zooi waar je niet vrolijk van wordt. Het ernstige  
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hiervan is dat je jezelf meer kwaad dan goed doet. We verbazen ons erover dat bijna niemand 
de etiketten leest en nakijkt wat al die zooi aanricht. Smeer lang en je smeert als het tegenzit 
de kanker in je lichaam. Te triest voor woorden. We zagen in de afgelopen maanden allemaal 
medemensen in onze nabije omgeving die het liefst in winkelrekken, ansichtkaartenmolens of 
op stellingen klimmen als er een medemens aankomt. De angst regeert. Angst goed ingepe-
perd door de mainstream media in opdracht van hen die dit allemaal uitzetten. 
Ja we hadden heel wat te bepraten daar op die liggende boomstam al genietend aan het IJs-
selmeer. 
Na verloop van tijd liepen we door het bos terug naar het startpunt. Uiteraard niet zonder een 
aantal oude trouwe beukenbomen bezocht te hebben. Via kleine paadjes kwamen we weer 
aan de kant waar we begonnen waren. 
Koffie of thee? Ja natuurlijk, we streken neer op het terras van Hotel Jans en bestelden er ook 
hun onovertroffen heerlijke appeltaart bij. 

Feestje!  
Dank aan de dames die met me wilden wandelen. 
Het was een waardevolle middag waarin we ons konden opladen, elkaar konden inspireren 
en laten voelen dat we zo gek nog niet zijn. 
We zijn compleetdenkers! We doorzien wat er gaande is. 
Dat geeft vitamientjes.  
Ergens in oktober komen we vast weer op deze locatie met wie dan weer zin heeft om mee te 
gaan. Sommigen gaan veel vaker mee, we gaan het zien, we gaan stiekem steeds meer het 
najaar in dus we zullen ook steeds meer paddenstoelen aantreffen en een echt herfstbos zien 
ontstaan. 
Eerst gaan we volgende week dinsdag naar het midden van het land waar we aan de wandel 
gaan met een stel. 
Leuk om eens in een andere omgeving te gaan wandelen. Die dag laat ik mij verrassen. 
 
Anneke  
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Beste vrienden, 
 
Elke dag krijg ik genoeg informatie binnen voor een hele week. Mijn 
dank aan alle leveranciers en mijn oproep om deze doorstroming 
niet te stoppen. Ik wil zoveel mogelijk hoaxlagen van deze giganti-
sche corona-ui afpellen. Soms doe ik ontdekkingen, waarvan mijn 
broek niet afzakt louter omdat ik in mijn bureauzetel gebetonneerd 
zit.  
 
Zo kwam ik gisteren op deze pagina van de WHO-website, waar het 
protocol beschreven wordt van de fameuze PCR-test om op te spo-
ren of iemand het al dan niet zitten heeft, m.a.w. of hij drager is van 
het coronavirus. De laatste maanden surfen de instanties louter op 
de golven van deze cijfers. De aantallen van zieken en zeker doden zijn quasi nul geworden en 
men moet toch iets vinden om de angst erin te houden tot de fameuze tweede golf er komt.   
Nogmaals: deze is van in het begin aangekondigd, is door meerdere autoriteiten bevestigd en 
genereuze Bill en filantrope Melinda Gates zeggen dat we er niet zullen mee lachen. Septem-
ber wordt dus een maand om in de gaten te houden. Niet in angst maar met een open vizier.  
 
Die PCR-tests rammelen langs alle kanten. Zowel uitvinder als fabrikanten zeggen uitdrukkelijk 
dat ze zeer zeker nooit voor diagnose mogen gebruikt worden. Ze hebben een foutmarge tot 
80%. Wie nu positief test kan binnen een uur weer een negatief resultaat hebben en heeft 
doorgaans geen enkel griep-symptoom. In de media wordt zo iemand echter voorgesteld als 
een 'corona-slachtoffer', dus een zieke en zelfs potentieel verspreider van het virus. Zelfs de 
WHO geeft toe dat dit niet het geval is.   
 
Die PCR-test zoekt zelfs niet naar een virus, maar naar stukjes genetisch restant van wat vol-
gens de WHO het SarsCov2-virus moet geweest zijn. Die achttien letters CTCCCTTTGTT-
GTGTTGT staan op de tweede plaats in de tabel. Wat blijkt nu? Die specifieke sequens is af-
komstig van het chromosoom 8 van de homo sapiens. Al wie zich tot deze zoogdieren-soort 
rekent is daar dus drager van.   
 
Lijd ik dan aan verstandsverbijstering als ik concludeer:  men probeert de aanwezigheid van 
iets wat wij allemaal hebben  te gebruiken als bewijs van het bestaan van een virus, waarvan 
men nog niet eens het bestaan heeft aangetoond en  waarvan wij ons  met de dag meer en 
meer mogen afvragen  of het wel bestaat zoals men het ons voorhoudt?  
 
Ik vind deze strategie echt wel geniaal: op die manier hebben we allemaal het virus, moeten 
we allemaal getest worden, zijn we allemaal ziek, zijn we allemaal besmettelijk, zijn we alle-
maal een gevaar voor elkaar, moeten we allemaal een masker dragen, afstand houden en al 
die maatregelen braaf naleven waarmee we nu al 24 weken geterroriseerd worden.  
 
Begin deze week vond ik nog iets dat in eerste instantie mijn borstkas van nationale trots deed 
opzwellen. Zo blijkt hieruit dat de domeinnaam 'info-coronavirus.be' reeds op 30 januari is 
gereserveerd op vraag van onze première Sophie. Dit is ruim één maand voor de WHO de 
pandemie afkondigde, overigens niet zozeer op basis van het hoge aantal doden maar vanuit 
de vrees dat het erg zou kunnen worden.   

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2
https://www.dnsbelgium.be/nl/whois/info/info-coronavirus.be/details
https://www.dnsbelgium.be/nl/whois/info/info-coronavirus.be/details
https://www.dnsbelgium.be/nl/whois/info/info-coronavirus.be/details
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Maar dan werd mijn complotduiveltje wakker: hoe kon men in België reeds zo vroeg weten 
dat er iets ernstig op komst was? Men moet dus geïnformeerd zijn:   
 
Wie is door wie van wat op de hoogte gebracht en tot op welk politiek en medisch-weten-
schappelijk niveau?  
 
Dit op zich knap staaltje van vooruitziendheid is helemaal verdacht als je weet dat pas begin 
februari het eerste geval van Covid rechtstreeks uit Wuhan geïmporteerd is in België en dat 
professor Van Ranzegem in maart nog zei: " ach, een onbeduidend Chinees griepje". Ik vraag 
me af vanaf wanneer precies hij 'in the know' was?   
 
Zijn figuur komt meer en meer onder druk te staan. Momenteel lijkt hij nog stand te houden 
dankzij zijn dagelijkse alomtegenwoordigheid in de media, maar ik heb hem voorspeld dat hij 
van zijn voetstuk zal vallen. Wie wind zaait, moet voorbereid zijn op de storm.   
 
Ik baseer mij o.a. op almaar meer weerstand vanuit zelf de medische wereld en die in tegen-
stelling tot het huidig 'vandaag dit en morgen dat'-beleid wel gegrond is op feitelijke gegevens 
en echt-wetenschappelijke argumenten, zoals blijkt uit deze open brief.   
 
Opmerkelijk: de corona-mortaliteit wordt hier geraamd op 0,00086 % en zelfs dat beschouwt 
men nog als een overschatting ... Als iemand beweert dat er nog geen enkel normaal gezond 
mens gestorven is enkel en alleen ingevolge dat virus, dan ben ik meer en meer geneigd in-
stemmend te knikken, maar ik besef dat ik zoiets alleen kan in beperkte kring van te vertrou-
wen mensen met nog wat gezond verstand. Dit laatste is bij velen verdrongen door de pande-
mische angst 24/7.  
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Vanuit de groep Viruswaanzin.be is recent een nieuwe klacht tegen deze virologische eminen-
tie neergelegd bij de orde der artsen. Klik hier en fiets de tekst eens door.   
 
Meester Michaël Verstraeten is advocaat, raadgever, spreekbuis en drijvende kracht achter 
deze beweging. Zaterdag 29 augustus om 14u is hij in Brugge als spreker uitgenodigd. In bij-
lage alle info. Een aanrader!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Peter Vereecke, 26 augustus 2020  
 
PS Om aan te geven dat we nog niet aan de nieuwe patatjes toe zijn enkele recente quotes 
van de heer Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Ethiopische terrorist met honderdduizenden 
doden op zijn palmares, die nu namens de WHO en met China als inspirerend ideaal dicteert 
wat we wel en niet mogen doen. De laatste 5 letters van zijn achternaam vind ik heel ironisch 
...  
Op 20 juni (zes maand na eerste rapport over wat hoestende mensen in Wuhan) "This new 
virus has changed the world and our lives. The hard reality is this is not even close to being 
over. We must build a safer, greener, fairer, more inclusive world we all want"   
Op 21 augustus: "No country may stop as long as we don't have a vaccine. But the vaccine 
alone won't stop this pandemic. (...) We cannot, we will not go back to the way things were. 
The pandemic has given impetus to the need to accelerate efforts to respond to climate 

change (hij had blijkbaar net Greta en Anuna op de koffie gehad      ). The pandemic has given 
us a glimpse of the world as it could be: cleaner skies and rivers"  
 
Dus nog effe doorbijten tot de zomer van volgend jaar, enkele stoten van 15 cm diep in de 
twee neusholten incasseren, de arm ontbloten voor een paar prikjes en we zijn helemaal chip 
en klaar for a brave new green, just, healthy world! Courage!  
En voor wie zich mocht afvragen wie toch de term 'het nieuwe 
normaal' uitgevonden heeft: in 2019 kwam er een WHO-rap-
port met conclusies over de Ebola-crisis. Het was één van de 
vele rapporten waarop de Global Preparedness Monitoring 
Board zich gebaseerd heeft. Cfr mijn vorige nieuwsbrief. Als je 
die niet ontvangen hebt geef mij een seintje. Dit was de titel 
van dat document: 
" From 'never again' to the 'NEW NORMAL' "  
= Never normal again ?   

https://www.viruswaanzin.be/post/deontologische-klacht-tegen-van-ranst?fbclid=IwAR3YCrOvvl4jhcErkBcfablakxLemGK-pmKtdd-QTSoUWSvK2FYltU2Oo2Q
https://www.viruswaanzin.be/post/deontologische-klacht-tegen-van-ranst?fbclid=IwAR3YCrOvvl4jhcErkBcfablakxLemGK-pmKtdd-QTSoUWSvK2FYltU2Oo2Q
https://www.viruswaanzin.be/post/deontologische-klacht-tegen-van-ranst?fbclid=IwAR3YCrOvvl4jhcErkBcfablakxLemGK-pmKtdd-QTSoUWSvK2FYltU2Oo2Q
https://www.viruswaanzin.be/post/deontologische-klacht-tegen-van-ranst?fbclid=IwAR3YCrOvvl4jhcErkBcfablakxLemGK-pmKtdd-QTSoUWSvK2FYltU2Oo2Q
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Het nieuwsgierige aapje heeft weer wat meer ontdekt 
en wil dit graag delen 
 
Noot van de redactie: We hebben eerder stukken gedeeld over de virusmythe, ook in deze 
nieuwsbrieven een tweetal bijdrages die ons zijn gestuurd. Dit geeft wellicht een verduidelij-
king op deze theorie.  
 
tekst van Tom Barnett (Australië) 
Studeerde 6 jaar medische geneeskunde en 6 jaar natuurgeneeskunde. Deed 3 jaar onderzoek 
naar virussen, bacteriën en schimmels. 
Een virus ontwikkelt zich IN het lichaam en niet buiten het lichaam! 
EEN VIRUS IS NIET BESMETTELIJK 
 
Tom Barnett: Toen ik mijn filmpje postte, had ik direct veel kijkers, maar na een paar dagen 
was het al uit de social media verwijderd. We mogen blijkbaar de waarheid niet verspreiden. 
De censuur en propaganda wordt steeds erger. 
bron: burgerfront.nl 
 
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 ge-
daan. Ik verzin dit niet en ik ben ook geen complotdenker. Mijn studies tonen duidelijk aan, 
dat ik me in deze materie verdiept heb. 
Een virus is geen levend organisme 
Eerst en vooral wil ik je vertellen dat je van iemand anders GEEN virus overgedragen kunt 
krijgen. Waarom dan niet? denk je nu. Omdat een virus niet levend is, het is geen levend or-
ganisme. Virussen zijn niets meer dan een oplosmiddel. En die oplosmiddelen worden gecre-
eerd in de cellen van ons lichaam. Daarom kun je geen virus krijgen van iemand anders. Virus-
sen worden op celniveau gecreëerd. Dus in het lichaam en niet erbuiten. Het lichaam kan wel 
honderdduizend verschillende virussoorten creëren. 
 
Waarom maken we virussen? 
Waarom creëert een cel virussen (of oplosmiddelen) in ons lichaam? Dat doet een cel door de 
opgestapelde afvalstoffen (gifstoffen) in ons lichaam. En hoe wordt een cel dan vergiftigd? Ik 
zal het heel simpel uitleggen. 
Mensen vergiftigen hun geest en lichaam jarenlang met allerlei dingen. Ze eten bewerkte sui-
ker en bewerkt vlees, additieven en gefrituurd voedsel, ze koken hun eten in de microwave, 
gebruiken vaccins met chemische stoffen, drinken kraanwater waar ook allerlei troep in zit, 
enz… Mensen denken dat dit geen kwaad kan. Maar Moeder Natuur is niet geïnteresseerd in 
wat jij denkt. Kies je voor voeding die je lichaam vergiftigt, dan zal je lichaam de afvalstoffen 
proberen te verwijderen. 
 
Wat is dan een griep? Dat is gewoon een virale ontgifting of reiniging. En een verkoudheid is 
meestal iets bacterieels. Je lichaam reinigt vooral zware metalen, plastic, chemische stoffen 
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en industriële vervuiling. Poets- en verzorgingsmiddelen bevatten ook chemische stoffen. Bin-
nen in de cel zal het virus het afvalproduct afbreken. Daarom voel je je ook niet zo lekker 
tijdens deze reiniging. 
Als je heel veel afvalproducten in je cellen hebt, kun je je heel ziek voelen. En heb je echt te 
veel gifstoffen in je lichaam, dan kan dit je cellen beschadigen. Bij ernstige vergiftiging kan het 
zelfs een celdood creëren. Maar dat zijn extreme gevallen. 
Het lichaam zal alleen virussen creëren op de plaatsen in je lichaam, die gereinigd moeten 
worden. Virussen worden gecreëerd op plaatsen waar het nodig is. Heeft iemand hepatitis 
waarbij de lever word aangetast, dan worden hart, longen en brein niet aangetast. 
Een virus dat wordt gecreëerd in de lever, zal niet de longen of het hart aantasten. Dus als een 
virus niet kan overgaan op een ander orgaan, dan begrijp je ook wel dat een virus zeker niet 
overdraagbaar is op mensen. Een virus springt niet van het ene naar het andere orgaan. Dus 
is het onmogelijk om een virus van mens op mens over te dragen. Daarom kun je geen 
Spaanse, Aziatische of varkensgriep krijgen. 
 
Waarom krijgen mensen op dezelfde moment een griep? 
Alleen een bacteriële infectie of een schimmel is besmettelijk. Een bacterie of schimmel is een 
levend organisme. Een virus daarentegen is GEEN levend organisme, Hoe komt het dan dat 
we vaak op dezelfde moment een virus creëren in onze cellen? Als mensen hebben we een 
soort aangeboren intelligentie. Dieren weten ook hoe ze moeten paren. Vogels weten bijvoor-
beeld hoe ze naar het zuiden moeten vliegen. En ons lichaam weet heel goed wanneer een 
reiniging nodig is. Het weet door omgevingsfactoren wanneer het moet reinigen. 
Daarom kunnen mensen in dezelfde omgeving een virus creëren. Maar niet iedereen hoeft op 
dezelfde moment een virus te krijgen. Want als we gezond eten zonder chemische toevoegin-
gen weet ons lichaam dat het niet hoeft te reinigen. Ons lichaam praat ook met andere licha-
men, vooral ons immuunsysteem doet dat. Daarom zijn we aangetrokken tot de andere sekse. 
We kunnen hun immuunsysteem voelen. 
 
Wat is dat corona virus dan? 
Je kunt op internet zoeken naar het patent van het coronavirus. Daarom heet het ook covid19. 
Het patent bestaat sinds 2019. En wanneer is de corona uitbraak ontstaan? In 2019 natuurlijk. 
Het corona virus kun je alleen krijgen als het geïnjecteerd is in je bloedbaan. Zoals ik al eerder 
zei, maakt je lichaam pas een virus aan als een cel vergiftigd is. Een virus is de afvalstof van 
een cel. Het wordt in je lichaam gecreëerd en niet erbuiten. Dus krijgt een hele groep mensen 
hetzelfde virus, dan klopt dat niet. Dan moet het geïnjecteerd zijn in de bloedbaan. 
Mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun gedachten, geloof en actie. Ze zou-
den meer kennis moeten opdoen, zodat angst en stress kunnen verminderen. Geloof dus niet 
dat een virus komt door bepaalde rassen of volken, zoals de Spaanse griep of de Aziatische 
griep. Een land is niet schuldig aan een virus. Maar ook van dieren kunnen we geen virussen 
krijgen. Een virus is niet besmettelijk. 
 
Wat we zeker niet willen is via vaccinaties weefsel van dieren in een menselijk lichaam injec-
teren. Dat is echt geen goed idee. En dan spreken we nog niet over al die chemicaliën die in 
vaccins zitten. Veel mensen gaan een griep- of een andere vaccinatie halen. Dit is de enige 
manier waarop dierenweefsel in een menselijk lichaam terecht kunnen komen: via vaccina-
ties. Dus blijf weg van vaccinaties. Die vaccinaties hebben als doel een virus te doden. Maar 
een virus is nooit levend geweest. Wat wordt er toch een hoop nonsens verteld. 



 

 
41 

Nog een tip. Vermijd èlke vorm van vaccinatie, want de stoffen die erin zitten zijn echt niet 
gezond. Ga liever geregeld naar buiten. Je hebt frisse lucht, zon en licht nodig (vitamine D). 
Dus zet je tv en social media uit. 
Ik vertel je dit allemaal in de hoop stress en angst te verminderen. Ik kan niet te diep ingaan 
op wat er werkelijk speelt in deze ‘’zogenaamde’’ corona pandemie. Daar kan ik wel een boek 
over schrijven. Er zijn helaas nog steeds veel mensen die niet weten wat achter de schermen 
van de corona pandemie schuil gaat. 
 
Nu je weet hoe je een virus krijgt, kun je zelf ook eens even nadenken. 
Wie bepaalt al die zogenaamde doden? 
Wie telt al die zogenaamde doden? 
Er sterven jaarlijks een half tot een miljoen mensen aan de gewone griep. Als corona geen 
natuurlijk virus is, kan het alleen via vaccinaties zijn toegebracht. Veel mensen gebruiken de 
correcte naam ‘’covid-19’’, ze houden zich netjes aan de social distance, gaan in isolatie, dra-
gen een mondkapje en wassen hun handen met schadelijke 
stoffen en hormoonverstoorders. Sommige mensen vertellen hoe je je moet gedragen, als je 
niet meedoet aan deze maatregelen. 
Als je je zo gaat gedragen, zul je niet veel oplossen en maak je alles alleen maar erger. Want 
als je dit allemaal laat gebeuren, geef je vrijwillig je rechten en vrijheid op. Laat je niet gek 
maken door deze onzin. Steek je middelvinger op, ga naar buiten en doe gewoon gezonde, 
normale dingen. 
 
Ik geef je nog een laatste tip. Gebruik je gezonde verstand, probeer zelf na te denken en doe 
meer onderzoek. Als je niet zelfstandig nadenkt, gaat iemand anders dat voor je doen… 
Tom Barnett (Australië) https://thebigvirushoax.com/dr-tom-barnett 
Via Paul Frenken 
 

Interessante visie op Covid 19: 
 
Volgens mij behoeft het feit dat een VIRUS NIET LEEFT en een OPLOSSING (ontgifting) van het 
EIGEN LICHAAM is en dus ook NIET BESMETTELIJK is nog een extra toelichting die ik tot nu toe 
nog niet echt tegenkom.  
WANT hoe zit het dan met AEROSOLS en het VENTILATIEprobleem in verzorgingstehuizen? 
Aerosols is een colloïdaal mengsel van (stof)deeltjes en vocht (vloeistofdruppels) in een gas. 
De deeltjes zijn erg klein, 0,2 tot 200 micrometer. 
 
Vocht oftewel water is een informatiedrager.  
Het draagt informatie waar het mee in contact is geweest. Deze informatie kan fysiek zijn maar 
ook energetisch in de vorm van elektromagnetische informatie (straling). 
Gedachtes, gevoelens, ideeën, straling, muziek, trilling, kleur etc zijn allen voorbeelden van 
elektromagnetische informatie.  
Alles kent een eigen unieke informatiecode.  
Deze informatie beïnvloedt en VORMT vervolgens de materie. Informatie komt IN de VORM.  
 
Nu wordt er nogal wat informatie in de wereld verspreid. Ook informatie over C o vid. En er 
doen verschillende verhalen de rondte. 

https://thebigvirushoax.com/dr-tom-barnett
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Als kind kenden we al het spreekwoord;  
"Wat je zegt ben je zelf!" 
Daar zit een diepe kern van waarheid in. Wat jij zegt, denkt, voelt, gelooft etc. wordt als infor-
matie in je lichaam opgeslagen in je cellen. In al het water in je lichaam. Inclusief je bloed.  
Onderzoek heeft ook al laten zien dat consciousness matters. Letterlijk.  
Bewustzijn stuurt de materie aan. En dat geldt voor je totale bewustzijn. De som van al je 
bewustzijn. Dus dat gaat niet alleen over je dag bewustzijn, maar is inclusief je onbewustzijn 
(vaak je hogere of zielsbewustzijn) en onderbewustzijn (alles wat je hebt weggestopt door 
trauma's en nare ervaringen ) Daar horen ook je overlevingsmechanismen en coping strate-
gieën bij. Alles met elkaar is dat een heel pakket aan de nodige overtuigingen, gedachtes, ge-
voelens, oordelen, kennis (alles wat je geleerd of verteld is en jij voor waarheid aangenomen 
hebt). Dat alles hoort bij jou. Maakt wie jij bent als mens. Op mentaal, emotioneel, spiritueel 
en ook op fysiek vlak.  
Besef dat!  
 
Terug naar Covid. Een lichaam is een intelligent systeem en kent een eigen zelfhelend ver-
mogen (denk aan een korstje op een wondje of koorts bij griep). Het zelfhelend vermogen 
kent een eigen terugkoppelingssysteem in jou lichaam door middel van de klieren en de hor-
monen. Dus het lichaam is steeds gericht op de hoogst haalbare vorm van balans en gezond-
heid. Je lichaamsbewustzijn (gaat buiten je denken om) houdt dat allemaal goed in de gaten.  
Een virus is dus een soort afval dat je lichaam maakt als het dingen op moet ruimen die uit 
balans zijn.  
 
We hoeven dus niet bang te zijn voor een virus. Het is helpend! En het is al een oplossing. Het 
genezingsproces is dan al in volle gang. In principe hoef je NIETS te doen behalve je lichaam 
haar intelligente gang laten gaan!  
Maar... er is ons een ander verhaal verteld. Ons is verteld dat een virus slecht is. Gevaarlijk is. 
Dat we iets moeten doen. Want anders...!  
 
En hier komt het water en diens informatie om de hoek kijken. Als jij bang bent, neemt je 
lichaam (al je water) die informatie voor waar aan. En een lichaam in angst sluit het systeem 
van zelfhelend vermogen. Bij angst moet het lichaam eerst zorgen voor veiligheid. Dus schie-
ten we in overlevingsmechanismen als vechten (we moeten iets doen), vluchten (ik ren weg 
van gevaar) of bevriezen (ik weet niet wat ik moet doen, ik kan niks doen, dus ik verstijf en 
blijf stilletjes zitten. Afwachten tot deze ellende over gaat). 
Het zelfhelend vermogen en dus ook ons immuunsysteem gaan in al deze 3 situaties dicht. 
Schakelt uit, want de energie is ergens anders nodig. Namelijk om te overleven.  
 
DAAR KOMT BIJ dat jij gelooft dat een virus gevaarlijk en schadelijk is voor jou! En die infor-
matie vormt mede je cellen. En diens werking. Angst is een trilling die in je lichaam oude angst 
triggert (van eerdere ervaringen, verstopt in je onderbewustzijn).  
Dus nu wordt ook die oude angst wakker.  
Doordat je in de overleving zit kun je niet meer helder nadenken. Je hersenen krijgen namelijk 
ook minder bloed. Dat zit in je lijf om te kunnen rennen, vechten, vluchten of bevriezen/ ver-
stoppen.   
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Als een virus een schoonmaakactie van je eigen lichaam, je eigen immuunsysteem is, dan weet 
je dat je niemand kunt besmetten. Dan weet je dat niemand jou kan besmetten.  
Hoe zit het dan met de besmetting in verzorgingstehuizen en het verhaal van aerosols en ven-
tilatie? Als er geen virus is wat overgedragen kan worden, hoe komt het dan dat MENSEN die 
met elkaar IN CONTACT (fysiek of via aerosols) komen ZIEK kunnen worden?  
Ook hier speelt het water in de aerosols een belangrijke rol. De persoon die een virus heeft 
(dus in de opruimactie zit) geeft die informatie door in de aerosols. Het is als een BERICHTJE 
dat je stuurt naar iemand dat zegt;  
"Hi, ik ben aan het opruimen.  
Hoe gaat het met jou?"  
 
Het berichtje is eigenlijk ook een elektromagnetisch bericht. Het heeft een bepaalde trilling. 
Jou lichaam krijgt mogelijk via de aerosols die informatie en dus die trilling binnen en je li-
chaam reageert daar op. Die kan reageren met, nou in mijn systeem is dat NIET NODIG. Of het 
resoneert sterk en het bericht met diens informatie wordt in jou lichaam in trilling, in bewe-
ging gebracht. Dus jou lichaam gaat nu OOK EEN SCHOONMAAKACTIE doen.  
Zo helpen we elkaar met elkaar IN BALANS brengen (NIET ZIEK MAKEN!).  
Hoe mooi is dat?!  
(Dit is een voorbeeld van de grote terugkoppelingssysteem van ons systeem genaamd men-
sen. Elk systeem wil balans en zal steeds wegen zoeken om die balans te bewerkstelligen).  
 
Zeg ik nu dat het virus TOCH BESMETTELIJK is? 
NEE! Helemaal niet!  
Maar we gaan wel collectief als soort (de mens) door een soort schoonmaakactie.  
(En die schoonmaakactie is weer deel van een nog grotere schoonmaakactie). 
Moeten we dan contact mijden?  
Moeten we dan mondkapjes dragen? 
Moeten we dan afstand houden? 
WELNEE!  
 
Want de elektromagentische uitstraling en de informatie van het virus (de grote schoonmaak-
actie van ons lichaam) gaat niet alleen via het water. En het houdt geen rekening met afstand 
(1 1/2 meter of anderszins). Het zit in je energetische ruimte, je energetisch systeem dat we 
ook wel aura noemen. Via de aura zijn we altijd met elkaar verbonden. Zitten we allemaal in 
het gezamenlijke veld. En binnen het gezamenlijke veld zijn veel verschillende kleinere geza-
menlijke velden. Noem het de gelijkgestemden. We zijn via ongelofelijk veel collectieve (geza-
menlijke) velden met elkaar verbonden. Dus de informatie van deze opschoonactie oftewel 
dit virus raakt ons allemaal aan. Of we willen of niet. We kunnen denken dat we het in de hand 
kunnen houden en kunnen sturen, maar dan ga je voorbij aan de liefdevolle intelligentie van 
het Leven zelf. 
 
Hoe komt het dat SOMMIGE MENSEN ZIEK worden en ANDERE NIET? 
Heel simpel. Het begint met je eigen lichaam. Hoe gezond is dat? Heb je al onbalans? Moet je 
lichaam al hard werken om zich te herstellen? Heb je al andere klachten? Dit hoeven geen 
fysieke klachten te zijn. Mentaal emotioneel onbalans kost ook veel energie van je lichaam. 
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De 2de factor die meespeelt is dus weer het geloof. Wat geloof je van dit virus? Geloof je dat 
je er ziek van kunt worden? Dat het gevaarlijk is? Dat je afstand moet houden? 
Nu is geloof niet de enige factor. Want anders kun je (tegen jezelf of de ander) zeggen dat je 
niet bang bent. Of dat je gelooft dat het virus ongevaarlijk is. Maar zo werkt het niet. Je kunt 
jezelf of je lichaam niet voor de gek houden. 
Als je onbewuste angst overtuigingen getriggerd worden dan zul je hier naar moeten kijken. 
Een angstovertuiging werkt als een kapstokje. Een overtuiging blijft haken en dus hangen in je 
systeem als je de kapstok niet leeghaalt. Transformeer je angst. Transformeer al je emoties 
zoals verdriet en boosheid. Ook deze verstoren de balans en dus werking van je fysieke ge-
zondheid.  
 
En dan de 3de en laatste factor. En deze is het lastigst. De laatste factor gaat over de VERBIN-
DING MET JE ZIEL.  
Ik ben opgegroeid met het idee:  "niemand gaat voor zijn of haar tijd". 
En na een BDE meegemaakt te hebben weet ik dat wel zeker. Je ziel heeft een plan in dit leven. 
Het wil in en door het menszijn ervaringen opdoen. En de ziel komt ook iets brengen. Het is 
jou unieke kwaliteit die bijdraagt aan de wereld om jou heen.  
In verbinding met je Ziel weet je wat goed is voor jou. Wat waar is. Wat klopt. Dan zorg je goed 
voor jezelf en dus voor je lichaam.  
Niemand kan jou iets aandoen. Jij bent krachtig en prachtig. 
 
De verbinding met onze Ziel is in deze maatschappij niet vanzelfsprekend. We leven in een 
maakbare wereld en dat de natuur en onze eigen ware natuur (onze Ziel) soms een heel eigen 
ritme heeft, daar staan niet veel mensen bij stil. Overgave aan de natuur, het leven en onze 
Ziel maakt dat we ook beseffen dat het leven eindig is. Niet maakbaar. En dat hoeft dan ook 
niet. Want je vertrouwt op je Ziel Zelf. Dus sommige mensen zullen ziek worden omdat het 
past binnen hun Zielsontwikkeling. Ziekte brengt ook iets. Kan ook bijdragen aan ontwikkeling 
en inzicht. En de dood hoort bij het leven. Dat hebben we te accepteren. De Ziel kiest het 
moment van overlijden. Dat heeft niets te maken met wel of niet medisch ingrijpen/ handelen. 
De Ziel is in 'the lead'. 
 
Waar het op neerkomt is dit: 
Leef je leven ten volle. Geniet. Heb lief. 
Liefde is de hoogte trilling en dus per definitie gezond makend. Hou van je zelf, de mensen, 
dieren of planten om je heen. Hou van het leven. Als je angst voelt, kijk of je deze met alle 
liefde kunt omarmen zodat je angst verdwijnt. 
Zorg goed voor jezelf en je lichaam. 
Denk en leef positief. Bekrachtigend.  
Wees creatief.  
Vertrouw op het leven en je Zielepad.  
Dan kun je leven in overgave en vertrouwen. 
Dan kun je alles aan wat je op je pad krijgt.  
Zelfs een virus.  
 

     
Claudia (op facebook gedeeld) 
Ruimtevanliefde.nl  
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Een indringend verhaal 
 
Times they are changing 
 
Ik heb twee dagen getwijfeld of ik deze blog wel moest schrijven. Maar het spreekwoord zegt: 
wie zwijgt stemt toe. Ik ben maar een eenvoudige dierenarts die een kleine 50 jaar in het 
medische circuit rondloopt. Maar zo bar als nu heb ik het nog niet gezien. 
 
In de jaren 20 van de vorige eeuw schreef iemand: 
‘De beste manier om een volk te knechten is door het stelselmatig stapje voor stapje voor 
stapje hun rechten af te nemen, op een manier die nauwelijks merkbaar is. 
Tot het point of no return is bereikt en het niets anders meer kan doen dan zich gewonnen 
geven en zich totaal onderwerpen’. 
 
Toen Rotterdam gebombardeerd was en Nederland gecapituleerd had, meldde mijn vader 
zich al snel bij het verzet. Na de oorlog werd thuis over dit onderwerp gezwegen. De oorlog 
was te pijnlijk geweest voor hem. Ik bezocht in 2005 mijn oudste broer onder de rook van New 
York. Hij vertelde me dat onze ‘ouwe’ een hele pief moest zijn geweest bij het verzet in Zuid-
Holland en dat H.M. Koningin Wilhelmina hem na de oorlog persoonlijk had onderscheiden. 
 
Mijn vader was verraden en ter dood veroordeelt, zo had ik begrepen, maar had door een 
speling van het lot ‘slechts’ jaren in een kamp gezeten in Duitsland. Toen hij met een kapot 
been op een okselkruk en een wandelstok terug kwam uit gevangenschap woog hij nog maar 
46 kg. In zijn rugzak sjouwde hij sindsdien een last mee die nu bekend staat als PTSS. Toen was 
het niet lullen maar doorgaan. 
 
Mijn vader was voor mij de vleesgeworden bescheidenheid, die af en toe als hij last kreeg van 
zijn rugzak kon orakelen. 
Zo nam hij me een keer uit het niets apart en zei: ‘Jongen, doe goed en kijk niet om. Blijf trouw 
aan de waarheid en aan je idealen, maar kijk uit voor je tegenstanders, want die zullen altijd 
proberen je idealen te vernietigen.’’ 
In die tijd kon en wilde ik als puber daar niets mee. Ik was immers een kind van de flowerpower 
tijd. Wij zouden het anders doen . Zo dom als zijn generatie was geweest zouden wij nooit 
worden! 
 
Ik sprak hem daar ooit op aan en hij zei me toen: ‘Jongen iedere volk is te manipuleren. Ik 
hoop dat jij het in je levensdagen nooit hoeft mee te maken, maar onderschat dit niet.’ 
Ik denk dat mijn vader de woorden van onze Koning volledig zou onderschrijven: ‘Het minste 
wat we kunnen doen is niet normaal maken wat niet normaal is en onze vrije democratische 
rechtstaat koesteren en verdedigen’. 
Toen het virus in Europa opdook en de verschrikkelijke beelden ook onze woonkamer binnen-
kwamen schrok ook ik me een hoedje. Het virus op zich heb ik nooit onderschat. Ik behoor tot 
de risicogroepen, dus als ik het krijg kan ik ook in de problemen komen. Ik onderschreef dan 
ook de maatregelen die genomen werden, maar verbaasde me wel al meteen over de unifor-
miteit van de maatregelen wereldwijd. Het leek heel goed georkestreerd te zijn. 
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Toen er van overheidswege echter een verbod kwam aan artsen en dierenartsen om over de 
werkzaamheid van bepaalde middelen te mogen praten of schrijven op straffe van een moge-
lijke boete van 150.000 euro was het voor mij een wreed ontwaken.  
Toen kort daarop de huisarts Rob Elens werd berispt, omdat hij een therapie aanbeval die 
wereldwijd duizenden mensen het leven redde, wist ik zeker dat volksgezondheid helemaal 
niet de belangrijkste agenda was. In tegendeel zelfs. In verpleeghuizen waar de bescherming 
optimaal had moeten zijn werden mensen totaal aan hun lot overgelaten, zo leek uit TV beel-
den op te maken. Met alle gevolgen van dien. Het begon ook te dagen dat de media duidelijke 
instructies hadden gekregen om tot op de dag van vandaag de angst voor het virus er goed in 
te houden. Karaktermoord op mensen die eerlijke vragen willen stellen was en is eerder regel 
dan uitzondering. Ze werden en worden neergezet als complotdenkers. 
 
Afgelopen donderdag 20 augustus 2020, toen ik met de avondafspraken bezig was belde mijn 
schoonzuster me op. Mijn broer was zojuist overleden aan een hartaanval. Mijn maag kneep 
samen van emotie. Ik liet de boel de boel en ging naar Maastricht. Mijn broer zou ook neer-
gezet zijn als een complotdenker, bedacht ik me. Ofschoon hij gewoon eerlijke antwoorden 
wilde op eerlijke vragen. 
 
Wachtende op de uitvaartonderneming zag ik op FB de beelden voorbij komen van de protes-
ten in Den Haag. Politie die los leek te gaan op demonstranten. De beelden leken er niet om 
te liegen. Maar als je goed keek zag je dat de reguliere politie niet mee deed, op enkele uit-
zonderingen na, aan de acties van Romeo’s (undercover knokploegen) die op oudere voorbij-
gangers los gingen om frustratie en reactie op te roepen. Zo snel als ze kwamen zo snel ver-
dwenen ze weer. De zelfde acties waren er in de Schilderswijk geweest en eerder op het Ma-
lieveld in Den Haag. Ze slaagden in hun opzet. Onrust veroorzaken waardoor de demonstran-
ten verhaal gingen halen bij de reguliere politie, zodat ook bij deze de frustratie zou oplopen 
waarschijnlijk. Voor het overgrote deel zijn dit waarschijnlijk mensen die ook gewoon hun 
werk willen doen, net als de artsen in het medische systeem. Net als deze artsen vrezen ze 
voor hun banen. 
 
Het doel van deze Romeo’s is alleen onrust veroorzaken, waardoor de reguliere politie het 
zwaar te verduren krijgt en onze premier weer kan roepen dat het gajes en tuig is dat onrust 
veroorzaakt. Actie is reactie. 
Het zou me niet verbazen als ook nog acteurs ingehuurd worden om slachtoffer te spelen om 
het allemaal nog dramatischer te doen lijken. 
Onrust. Verdeel en heers. Dan kan het plotseling nodig zijn om de hulp van het leger in te 
roepen. 
 
De eerste signalen zijn er al dat er een tweede lockdown uitgerold moet worden. De angst 
moet vergroot worden. Positieve PCR testen, waar op zich al vraagtekens bij geplaatst kunnen 
worden, worden al omgetoverd tot patiënten. 
Ondanks de overduidelijke bewijzen van de werkzaamheid van verschillende medicatie die, in 
een vroeg stadium gegeven, de dramatische ziektebeelden die uitvergroot worden, kunnen 
voorkomen, mogen deze niet worden ingezet. Onze minister van WVC, een onderwijzer zon-
der medische achtergrond, weet het zelfs zeker het zijn kwakzalvermiddelen. De vaccinatie 
moet er hoe dan ook komen. Hij ondertekende een contract met Astra-Zenica voor de levering 
van honderden miljoenen vaccins. Ik heb begrepen dat zijn broer verbonden is aan dit bedrijf. 
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De mensen moeten angst houden. Hun rechten moeten beetje bij beetje steeds verder inge-
perkt worden. 
Zweden en Zwitserland zijn twee landen die bewijzen dat het heel anders kan. 
We moeten de mogelijke ernst van het virus op zich niet bagatelliseren. We moeten verstan-
dig om gaan met de ernst van dit virus. Artsen moeten weer mogen doen waar ze goed in zijn 
en waar ze voor opgeleid zijn, namelijk mensen genezen in een vroeg stadium. Artsen moeten 
weer adviezen mogen geven om preventieve en ondersteunende therapieën aan te bevelen 
zonder het risico te lopen een boete te krijgen van 150.000 euro. 
 
Maar alles wijst erop dat bepaalde krachten in het najaar de cijfers omhoog wil katapulteren 
vanwege de tweede lockdown die in de maak is. Alle kostbare tijd die men had om de venti-
latiesystemen voor kwetsbare groepen te optimaliseren en verbeteren is niet benut. Het RIVM 
ontkent in alle toonaarden, als een echte Judas, eigen eerder onderzoek uit 2011 waarin de 
belangrijke rol van aerosolen wordt genoemd als belangrijke oorzaak van verspreiding van 
virussen. 
 
Volksgezondheid wordt opgeofferd voor de achterliggende agenda’s. Agenda’s waar mijn 
broer al diverse bewijzen voor verzameld had. De frustratie van de onmacht had hem in zijn 
greep. Het is zo belangrijk dat we ons niet laten verleiden tot frustratie en andere emoties. De 
politie is niet onze vijand. De artsen zijn niet onze vijanden. Het zijn de machthebbers die beide 
systemen in hun greep hebben die er voor zorgen dat deze groepen angst hebben om hun 
baan, die hun doen zwijgen. Niet vreemd overigens, kijk maar naar de Kriminal-Commissaris 
van politie uit Berlijn, die onlangs op een bijeenkomst in Dortmund mensen toesprak. De dag 
erna was hij zijn baan al kwijt. 
 
Angst die alleen maar groter zal worden als de noodwet door het parlement wordt gejast, net 
zoals de Machtigingswet in Nazi-Duitsland in 1933, waarmee dat parlement zichzelf toen bui-
tenspel zette en de weg vrijmaakte om de knokploegen van Hitler om te toveren tot SA en SS. 
Het lijken grote woorden. Maar wie zijn geschiedenis niet wil kennen is genoodzaakt hem te 
herhalen. 
Ook na 1933 waren er in Duitsland veel ‘Schlafschafen’. Ook nu is er weer veel cognitieve 
dissonantie. Angst, frustratie en intimidatie maakt realistisch nadenken onmogelijk en maakt 
mensen gevoeliger voor vergaande manipulatie. 
 
Verdeel en heers. Roep dat het tuig en gajes is die onrusten willen veroorzaken, deze ouderen 
die bezorgd zijn. Zet knokploegen in. Stook onrust. Creëer een sfeer zodat je met uitgestreken 
gezicht op de TV kunt zeggen dat de onrust er toe heeft geleid dat het leger om hulp moet 
worden gevraagd. Zorg ervoor dat de media deze boodschap versterken. 
Josef Goebbels, de propaganda minister van de Nazi’s zei eens :’Als ik een leugen een keer 
vertel geloven me een paar mensen, vertel ik hem twee keer zijn dat er 100, bij drie keer zijn 
het er 1000 en de vierde keer begin ik hem zelf te geloven’. 
 
Waarom krijg ik die associatie als ik nu soms naar de TV kijk? 
Wie betaalt bepaalt. Geloof mij niet op mijn woorden. Maar follow the money. 
Wees geen slaapschaap. Wordt wakker! 
Maak niet normaal wat niet normaal is. 
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Zorg ervoor mede voor dat er over een jaar of zeven niet weer verzetshelden moeten op staan 
om proberen te redden wat er te redden valt. 
Kom op voor je kinderen en kleinkinderen. 
 
Ik schrijf deze blog ter nagedachtenis aan mijn broer en voor die van mijn vader, die zich zou 
omdraaien in zijn graf als hij zou zien dat hij voor niets jarenlang in het kamp heeft gezeten. 
Mensen willen niet leren. 

 
Noot redactie: ons gemaild via bericht op facebook 
 

 

Verhaal van een  Franse natuurgeneeskundige 
 
'' Irriterend dat dag na dag en meer en meer, in het hart van de pandemie, de media de wer-
king van ons immuunsysteem niet verklaren. 
 
Constant worden we uitgenodigd om externe bescherming te zoeken die ons redt: maskers 
kopen, hydroalcoholische gels kopen (zonder te specificeren dat deze gels niet meerdere da-
gen op rij mogen worden gebruikt omdat ze op basis van ethanol de eerste natuurlijke im-
muunbarrière zullen elimineren van ons lichaam: de bacteriën en lipide film van onze huid, 
wat een barrière is voor virussen......  
 
Dit komt ook door het buitensporig gebruik van antibacteriële producten de afgelopen jaren, 
en een misverstand over de rol van bacteriën in onze immuniteit, die Onze lichamen worden 
jaar na jaar gevoeliger.] 
 
Hoe meer we deze alcoholgebonden gels gebruiken, hoe gevoeliger onze opperhuid wordt 
voor bacteriën en  virussen... Laten we prioriteit geven aan klassieke zeep!!! 
 
Dan begint de media ons te vertellen over een oplossing die ook van buitenaf zou komen: een 
toekomstige farmacologische behandeling of een vaccin waarvan de beoordelingen van de 
vergunning voor het in de handel brengen zeker om '' noodgevallen zullen worden verwaar-
loosd. 
 
Op welk moment werd het aan de bevolking uitgelegd dat iedereen het vermogen heeft om 
zijn immuunsysteem op natuurlijke wijze te versterken in een paar dagen (jongeren) of in een 
paar weken? Dit zou zeker de verspreiding van het virus niet voorkomen, maar het zou onze 
verdediging ertegen versterken en daardoor het aandeel van ernstige gevallen verminderen, 
om thuis veel sneller te genezen. 
 
Waarom bemoei je niet met platformen informatiekanalen, die 95 % van hun tijd over dit 
onderwerp gedurende enkele weken aan gezondheidswerkers die praten over preventie, zo-
als voedingsdeskundigen, natuurgeneeskunde, kruideniers, die een enorm werk van informa-
tie en preventie kunnen bereiken dicht bij het publiek en zo verlichtende dokters vooraan?  
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Waarom vertel je mensen niet dat het eten van afval, zoals industriële, verwerkte en geraffi-
neerde producten het eerste is dat onze immuunverdedigingen vernietigt? 
 
Dat de efficiëntie van ons immuunsysteem nauw afhangt van de kwaliteit van onze darmflora 
(en dus de kwaliteit van wat we eten) 
Daarom leven groenten en fruit, rauw, lokaal en seizoen de beste manier om onze minerale 
reserves snel te versterken die nodig zijn voor immuniteit. 
 
Waarom leg je niet uit dat vasten het immuunsysteem versterkt in slechts 3 dagen? 
 
Waarom niet praten over de voordelen van de koude douche die in een paar dagen het niveau 
van bepaalde T-lymfocyten verhoogt? 
 
Waarom leg je niet uit dat planten zoals echinaceous, astraga, vlierbes, schermutseling, in hun 
geconcentreerde vormen de immuunverdediging in een paar weken verhogen? (dan hadden 
we tijd gehad sinds het virus verscheen...) 
 
Waarom niet praten over de effectiviteit van antivirale essentiële oliën? Naast vit C in hoge 
mate  en mineralen zoals zink en selenium? 
 
Waarom niet praten over het belang van fysieke activiteit en recente studies die de snelle 
effectiviteit van yoga aantonen om het immuunsysteem te versterken? 
 
Waarom niet uitleggen dat angst immunosuppressief is? (Het is echter de enige emotie die 
momenteel door de mainstream media wordt uitgezonden...) een niveau van angst die je da-
gelijks verzwakt... 
 
Waarom leg je het niet uit aan mensen dat we een verdedigend en helend potentieel hebben 
dat oneindig krachtiger is dan welk medicijn dan ook en snel geactiveerd kan worden? Ons 
lichaam is een ware genezingsmachine 
 
In deze periode dat we eindelijk tijd hebben, is het tijd om interesse te tonen in onze eigen 
werking, onze persoonlijke kracht te claimen, de controle over onze gezondheid en onze toe-
komst te nemen. 
 
Zie greenmanpowerplants op fb 
 

Linken 
Noot van de redactie, lees en kijk wat je aan spreekt en klik eventueel door naar andere stuk-
ken, filmpjes op desbetreffende pagina.  
 
Robert F. Kennedy jr. houdt historische toespraak in Berlijn:  
‘Dit is de frontlinie tegen het totalitarisme’ 
https://www.ninefornews.nl/kennedy-houdt-historische-toespraak-in-berlijn-dit-is-de-
frontlinie-tegen-het-totalitarisme/ 
 

https://www.ninefornews.nl/kennedy-houdt-historische-toespraak-in-berlijn-dit-is-de-frontlinie-tegen-het-totalitarisme/
https://www.ninefornews.nl/kennedy-houdt-historische-toespraak-in-berlijn-dit-is-de-frontlinie-tegen-het-totalitarisme/
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Er is een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een we-
reldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld 
https://www.youtube.com/watch?v=nxfk8SCuBTY&fbclid=IwAR3kGCUXxK3bg1PTlz7Hr0R
kRiUggwhSPbtJ5gpfgP01Xh5NxtmrEJ5BwyA 
 
Achtergronden van de huidige crisis – door Drs. Karin Hamaker-Zondag 
https://www.youtube.com/watch?v=7Myh7A41Ij8&fbclid=IwAR0AXRPu3IOcm8XWZ9ZL75
KyMZxjJoRchOzdtmDWSZorYgYXhOk-ihfQn8E 
 
De grootste bedreiging voor de menselijke samenleving is de ontkenning van HCQ, oftewel 
hydroxychloroquine 
https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/09/COVID-Fraud-HCQ-
uitgewerkt-
NL.pdf?_gl=1*1noc01u*_ga*SFVCRFEwaktSVk9BZFQtenYtZUUtb1dkQ0RBdHlaS2tIVzR3T2Z
yQ2xjVTl1VmpRYjNWcVdTRmFNbkIwU3dLeg 
 
What On Earth Will It Take? 
THRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our 
world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in 
nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness 
and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold 
strategies for reclaiming our lives and our future. 
https://www.thriveon.com/thrive-i/ 
 
Een oorlog reeds verloren’ 
interview van Sven Hulleman met Milo  
Ondanks dat het geldsysteem er al vele jaren van is ontkoppeld blijven edelmetalen populair 
onder beleggers. De fysieke, tastbare aard van goud en zilver en de relatieve waardevastheid 
zijn daar een belangrijk onderdeel van, maar niet het enige; er zijn nog meer kwaliteiten die 
deze materialen worden toegeschreven, niet in de laatste plaats spirituele.  
Te gast is Milo, die zijn kijk op de ontwikkelingen op de markt deelt vanuit zijn ervaring als 
zelfstandig handelaar. Ook hier is de coronacrisis duidelijk voelbaar, maar met een heel andere 
uitwerking dan in andere delen van de economie. Sven spreekt met hem over goud en zilver, 
de pandemie en wat er volgens hen speelt ónder het oppervlak... 
https://www.youtube.com/watch?v=cFCyE8eRjWI&t=28s 
 
Sven Hulleman met zeer indrukwekkend interview met Edy Korthals-Altes (94 jaar) : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ZAjkodoIf4M&fea-
ture=emb_logo 
 
eigen youtubekanaal van Sven Hulleman 
https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
eigen youtubekanaal van Milo 
https://www.youtube.com/channel/UCtVmQjnbFI-jCOD1xdcoyVQ?view_as=subscriber 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nxfk8SCuBTY&fbclid=IwAR3kGCUXxK3bg1PTlz7Hr0RkRiUggwhSPbtJ5gpfgP01Xh5NxtmrEJ5BwyA
https://www.youtube.com/watch?v=nxfk8SCuBTY&fbclid=IwAR3kGCUXxK3bg1PTlz7Hr0RkRiUggwhSPbtJ5gpfgP01Xh5NxtmrEJ5BwyA
https://www.youtube.com/watch?v=7Myh7A41Ij8&fbclid=IwAR0AXRPu3IOcm8XWZ9ZL75KyMZxjJoRchOzdtmDWSZorYgYXhOk-ihfQn8E
https://www.youtube.com/watch?v=7Myh7A41Ij8&fbclid=IwAR0AXRPu3IOcm8XWZ9ZL75KyMZxjJoRchOzdtmDWSZorYgYXhOk-ihfQn8E
https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/09/COVID-Fraud-HCQ-uitgewerkt-NL.pdf?_gl=1*1noc01u*_ga*SFVCRFEwaktSVk9BZFQtenYtZUUtb1dkQ0RBdHlaS2tIVzR3T2ZyQ2xjVTl1VmpRYjNWcVdTRmFNbkIwU3dLeg
https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/09/COVID-Fraud-HCQ-uitgewerkt-NL.pdf?_gl=1*1noc01u*_ga*SFVCRFEwaktSVk9BZFQtenYtZUUtb1dkQ0RBdHlaS2tIVzR3T2ZyQ2xjVTl1VmpRYjNWcVdTRmFNbkIwU3dLeg
https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/09/COVID-Fraud-HCQ-uitgewerkt-NL.pdf?_gl=1*1noc01u*_ga*SFVCRFEwaktSVk9BZFQtenYtZUUtb1dkQ0RBdHlaS2tIVzR3T2ZyQ2xjVTl1VmpRYjNWcVdTRmFNbkIwU3dLeg
https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/09/COVID-Fraud-HCQ-uitgewerkt-NL.pdf?_gl=1*1noc01u*_ga*SFVCRFEwaktSVk9BZFQtenYtZUUtb1dkQ0RBdHlaS2tIVzR3T2ZyQ2xjVTl1VmpRYjNWcVdTRmFNbkIwU3dLeg
https://www.thriveon.com/thrive-i/
https://www.youtube.com/watch?v=cFCyE8eRjWI&t=28s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ZAjkodoIf4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ZAjkodoIf4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
https://www.youtube.com/channel/UCtVmQjnbFI-jCOD1xdcoyVQ?view_as=subscriber
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Oud-huisarts: Zo zet het NOS Journaal ons continu op het verkeerde been... 
https://www.ninefornews.nl/oud-huisarts-zo-zet-het-nos-journaal-ons-continu-op-het-
verkeerde-been/ 
 
Een arts spreekt... 
https://www.ninefornews.nl/arts-elke-de-klerk-bij-vrouwenprotestmars-we-worden-
proefkonijnen-dat-moeten-we-niet-willen/ 
 
Viroloog: ‘Ik ga bewijzen dat coronavirus door mensen gemaakt is’  
Een gerespecteerde viroloog zegt wetenschappelijk bewijs te zullen leveren waaruit blijkt dat  
het coronavirus gemaakt is door mensen. Li-Meng Yan, tot voor kort verbonden aan de Uni-
versiteit van Hongkong, is naar de Verenigde Staten gevlucht omdat ze vreest voor haar leven.  
 https://www.ninefornews.nl/viroloog-ik-ga-bewijzen-dat-coronavirus-door-mensen-ge-
maakt-is/  
Video: Virologist Dr. Li-Meng Yan Claims Coronavirus Lab 'Cover-Up' Made Her Flee China  
https://www.youtube.com/watch?v=7Lq3_rsBJ9w&feature=emb_title  
 
Jurist van Leeuwen slaat alarm 
https://www.facebook.com/notes/rt-dutch/jurist-van-leeuwen-slaat-
alarm/10214015026610056/   
 
Cafe Weltschmerz 
Frauduleuze PCR test 
Merel Boogaard is moleculair analist in een academisch ziekenhuis in Nederland. Zij heeft 15 
jaar ervaring met PCR testen. Zij heeft PCR tests opgezet, uitgevoerd en mede gevalideerd, 
waaronder heel lastige. Zij zag direct de praktische en technische moeilijkheden van het testen 
van COVID-19 met een PCR test. In eerste instantie hield zij die twijfel voor zich, totdat er 
verhalen naar buiten begonnen te komen dat die test niet goed werkte. 
https://www.youtube.com/watch?v=YrLivW2tLwk&feature=youtu.be 
 
Statistiekenfraude 
De recente publicatie van de besmettingsstijging in Nederland wordt opgemaakt door 
Sciensano waarin zelfs virologen en politici geen inzagemogelijkheden krijgen. Het is bewezen 
dat er wereldwijd een grote statistiekenfraude aan de gang is. Gelieve dit (nogmaals) voort te 
vertellen a.u.b. Zoveel mogelijk mensen, die nog willen/kunnen denken, zouden hiervan op 
de hoogte moeten zijn. 
Ik beweer niet dat Covid-19 niet zou bestaan, maar wat mij ten zeerste verbaasd, is dat er niet 
gezocht wordt naar de eigenlijke oorzaak. Het is toch duidelijk dat er besmettingshaarden - 
tenminste als dat wel echte coronahaarden zouden zijn - ontstaan in sterk luchtvervuilde ag-
glomeraties en plaatsen, zoals grote steden, slachterijen (nertswerkhuizen), vleesmarkten, 
enz.  De milieu's waarin het coronavirus kan broeien zijn plaatsen waar er veel luchtvervuiling 
én ook veel electromagnetische straling aanwezig is. In India heeft bijna iedereen een mobiel-
tje, ook op het platteland, wat ik zelf ter plaatse heb vastgesteld al jaren geleden, en India zou 
al vele maanden sterk coronabesmet zijn. Anderzijds heeft in het arme Afrika niet iedereen 
een mobieltje en daar zijn heel weinig coronagevallen. In juli waren we met vakantie in het 

https://www.ninefornews.nl/oud-huisarts-zo-zet-het-nos-journaal-ons-continu-op-het-verkeerde-been/
https://www.ninefornews.nl/oud-huisarts-zo-zet-het-nos-journaal-ons-continu-op-het-verkeerde-been/
https://www.ninefornews.nl/arts-elke-de-klerk-bij-vrouwenprotestmars-we-worden-proefkonijnen-dat-moeten-we-niet-willen/
https://www.ninefornews.nl/arts-elke-de-klerk-bij-vrouwenprotestmars-we-worden-proefkonijnen-dat-moeten-we-niet-willen/
https://www.ninefornews.nl/viroloog-ik-ga-bewijzen-dat-coronavirus-door-mensen-gemaakt-is/
https://www.ninefornews.nl/viroloog-ik-ga-bewijzen-dat-coronavirus-door-mensen-gemaakt-is/
https://www.youtube.com/watch?v=7Lq3_rsBJ9w&feature=emb_title
https://www.facebook.com/notes/rt-dutch/jurist-van-leeuwen-slaat-alarm/10214015026610056/
https://www.facebook.com/notes/rt-dutch/jurist-van-leeuwen-slaat-alarm/10214015026610056/
https://www.youtube.com/watch?v=YrLivW2tLwk&feature=youtu.be
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zogezegde coronagevaarlijke Italië en kampeerden/verbleven we daar op verschillende plaat-
sen in natuurrijke gebieden. Nergens hebben we van de lokale mensen vernomen dat ze de 
voorbije maanden van een coronageval hadden gehoord of hadden gezien. 
Kortom, de bevolking wordt flink bij de neus genomen en de angst neemt ongegrond en on-
terecht alsmaar toe. Nochtans is het coronavirus niet dodelijker dan het griepvirus.  
Hartelijke groeten, Rudy Vercauteren 
https://www.viruswaanzin.be/post/vlieghe-geeft-toe-sciensano-bedriegt-ons 
 
Er is veel te doen over het dragen van mondkapjes. Het is een van de adviezen door “experts” 
die onze regering klakkeloos heeft overgenomen. Maar is het dragen van mondkapjes wel 
zinvol?  
https://www.dodelijkeleugens.nl/mondkapjes-zin-of-onzin/ 
 
Mark Rutte: “Feyenoord supporters. Hou je bek!” 
RUTTE SPEELT MET VUUR 
Wat een vernederende opmerking naar de supporters en n aar alle burgers toe. Wat denkt 
deze man eigenlijk? Dat wij geen verstand hebben? Geen verantwoording kunnen en durven 
nemen? Meer dan hij. Zonder hem hadden wij het hier stukken beter voor elkaar. Hij is, met 
z´n hele team, een sta in de weg. Maar wel een dure. Ons hele land aan gort. 
https://commonsensetv.nl/hou-je-bek-rutte/?fbclid=IwAR0HnlMRMFLwFx0wicNw-
pOea50uIPS6Kaua8HUzIihI81WSWb_9JGoXkevE  
 
TISJEBOYJAY IN GESPREK MET ARTSEN OVER DE LOCKDOWN, DE 1,5 METER, EEN GENEES-
MIDDEL? EN VACCINATIES ! 
Nadat ik meermaals naar mij hoofd kreeg gesmeten dat ik het aan de professionals moest 
overlaten heb ik besloten om ze uit te nodigen. 
https://www.youtube.com/watch?v=eD1gth-iplw&fbclid=IwAR2MstRAD1HgpYeW-
tiXg99oFifs7pxLemoDRvAiRRiCO4MrZ1NGrkLmYSDU 
 
youtubekanaal van tisjeboy 
https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ 
 
Kim Feenstra haalt uit naar Jeugdjournaal en NOS om ’chip in je hoofd 
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1219622832/kim-feenstra-haalt-uit-naar-jeugd-
journaal-en-nos-om-chip-in-je-hoofd?fbclid=IwAR0nIKPNfnbo-p0cOdkVb5v5UabTS-
PCYQMjVRf80VIQDSuY7ouayaR6dE9A 
 
LANGE FRANS en BIZZEY over RIVM, RUTTE en MAATREGELEN 
https://www.youtube.com/watch?v=YVTG1bIYetk&fbclid=IwAR2MstRAD1HgpYeW-
tiXg99oFifs7pxLemoDRvAiRRiCO4MrZ1NGrkLmYSDU 
 
Lange Frans: Hoe Ferd Grapperhaus pedofilie onder het tapijt moffelt 
https://www.ninefornews.nl/lange-frans-hoe-ferd-grapperhaus-pedofilie-onder-het-ta-
pijt-moffelt/  
 
Youtubekanaal van Lange Frans 
https://www.youtube.com/channel/UCo2_3XWzQhzN3daWZZ4kVig 

https://www.viruswaanzin.be/post/vlieghe-geeft-toe-sciensano-bedriegt-ons
https://www.dodelijkeleugens.nl/mondkapjes-zin-of-onzin/
https://commonsensetv.nl/hou-je-bek-rutte/?fbclid=IwAR0HnlMRMFLwFx0wicNwpOea50uIPS6Kaua8HUzIihI81WSWb_9JGoXkevE
https://commonsensetv.nl/hou-je-bek-rutte/?fbclid=IwAR0HnlMRMFLwFx0wicNwpOea50uIPS6Kaua8HUzIihI81WSWb_9JGoXkevE
https://www.youtube.com/watch?v=eD1gth-iplw&fbclid=IwAR2MstRAD1HgpYeWtiXg99oFifs7pxLemoDRvAiRRiCO4MrZ1NGrkLmYSDU
https://www.youtube.com/watch?v=eD1gth-iplw&fbclid=IwAR2MstRAD1HgpYeWtiXg99oFifs7pxLemoDRvAiRRiCO4MrZ1NGrkLmYSDU
https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1219622832/kim-feenstra-haalt-uit-naar-jeugdjournaal-en-nos-om-chip-in-je-hoofd?fbclid=IwAR0nIKPNfnbo-p0cOdkVb5v5UabTSPCYQMjVRf80VIQDSuY7ouayaR6dE9A
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1219622832/kim-feenstra-haalt-uit-naar-jeugdjournaal-en-nos-om-chip-in-je-hoofd?fbclid=IwAR0nIKPNfnbo-p0cOdkVb5v5UabTSPCYQMjVRf80VIQDSuY7ouayaR6dE9A
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1219622832/kim-feenstra-haalt-uit-naar-jeugdjournaal-en-nos-om-chip-in-je-hoofd?fbclid=IwAR0nIKPNfnbo-p0cOdkVb5v5UabTSPCYQMjVRf80VIQDSuY7ouayaR6dE9A
https://www.youtube.com/watch?v=YVTG1bIYetk&fbclid=IwAR2MstRAD1HgpYeWtiXg99oFifs7pxLemoDRvAiRRiCO4MrZ1NGrkLmYSDU
https://www.youtube.com/watch?v=YVTG1bIYetk&fbclid=IwAR2MstRAD1HgpYeWtiXg99oFifs7pxLemoDRvAiRRiCO4MrZ1NGrkLmYSDU
https://www.ninefornews.nl/lange-frans-hoe-ferd-grapperhaus-pedofilie-onder-het-tapijt-moffelt/
https://www.ninefornews.nl/lange-frans-hoe-ferd-grapperhaus-pedofilie-onder-het-tapijt-moffelt/
https://www.youtube.com/channel/UCo2_3XWzQhzN3daWZZ4kVig
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De eerste stappen om ook alle dieren te zenderen, een experiment? Of gewoon eerst oefe-
nen op (proef)dieren hoe we dat bij mensen kunnen toepassen.  
Wetenschappers starten het project met zenders van 5 gram, maar in de toekomst gaan we 
nog veel kleinere zendertjes gebruiken van minder dan 1 gram.  
Zo kunnen we ook insecten volgen”, aldus de coördinator van dit project Uschi Müller.  
“Het is revolutionair dat we nu de mogelijkheid krijgen om uur na uur de bewegingen van de 
vogels en insecten te volgen.  
We gaan de gegevens gebruiken voor het behoud van de dieren, maar ook voor de gezondheid 
van de mens en om rampen te voorspellen. 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newslet-
ter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26636 
 
Enter the pizzagate deel I 
- https://www.bitchute.com/video/XhgCXRM6IbnO/ 
 
Ronald Bernard - Zo werkt de machtspiramide in de wereld 
https://www.youtube.com/watch?v=qdIW3m_aQlY&list=PLumTKKRDVrQTrFslf7O60oeqT-
jtWMFWH&index=41&t=0s 
 

Vaccinaties 
 
VAXXED 
Indrukwekkende documentaire over vaccinatieschade. Na het zien ervan denk je nooit meer 
dat vaccinatie onschadelijk is. 
https://www.bitchute.com/video/8ZOEWjoO0Eku/ 
 
Robert F. Kennedy 
De grootste crisis waarmee Amerika momenteel wordt geconfronteerd is de chronische ziekte 
epidemie onder Amerikaanse kinderen,  
https://childrenshealthdefense.org/ 
 
Dit geldt natuurlijk ook voor andere landen. Meer informatie in Nederland is te vinden op:  
https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
https://www.nvkp.nl/ 
 
 

EXCLUSIEVE 9-DELIGE DOCUSERIES MET EEN BEPERKTE UITVOERING 
EINDELIJK, een serie die de ECHTE risico's van vaccins blootlegt; 
De veiligheidsrisico's (en echte gezondheidsschade) die ze u NIET vertellen over ... 
https://vrevealed.com/trailer/?ref_id=lz47029844&track=email 
 
 
Webinar 9 oktober:  C-19 vaccinatie / stier Herman / schaap Dolly  - wat hebben ze gemeen 
en overziet u de gevolgen 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26636
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26636
https://www.bitchute.com/video/XhgCXRM6IbnO/
https://www.youtube.com/watch?v=qdIW3m_aQlY&list=PLumTKKRDVrQTrFslf7O60oeqT-jtWMFWH&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qdIW3m_aQlY&list=PLumTKKRDVrQTrFslf7O60oeqT-jtWMFWH&index=41&t=0s
https://www.bitchute.com/video/8ZOEWjoO0Eku/
https://childrenshealthdefense.org/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.nvkp.nl/
https://vrevealed.com/trailer/?ref_id=lz47029844&track=email
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Genetische modificatie wil zeggen dat erfelijke eigenschappen van een levend organisme door 
menselijk ingrijpen worden of zijn gewijzigd. Wat betekent dit concreet? Wat gebeurt er met 
uw genetisch basismateriaal door vaccinatie C-19 
Waarschuwing door Dr Carrie Madej 
Weten wij wat er in ons lichaam wordt gespoten, wat zijn de inhoudsstoffen van de nieuwe C-
19 vaccinatie?  
Dr Carrie Madej legt de vinger op de zere plek en benoemt de transhumanistische achtergrond 
van de C-19 vaccinatie. Transhumanisten proberen de door de natuur gestelde grenzen te 
doorbreken. Zij vinden dat de ontwikkeling van de mens is voltooid en het de hoogste tijd is 
voor een volgende fase.  
De mens moet nu het heft in eigen handen nemen door het vermengen van het menselijk 
lichaam met elektronica, bijvoorbeeld door te werken met nanotechnologie. “We kunnen en 
moeten nu technologie gebruiken om de toekomstige evolutie van ons soort bij te stu-
ren”. Onder andere op de website van een transhumanist www.peterjoosten.net leest u 
meer. 
Bekijk de video: Dr Carrie Madej geeft uitleg over de verandering van de mens naar de ver-
nieuwde versie: ‘mens 2.0’ door de C-19 vaccinatie 
Inschrijven voor het webinar via deze link: https://prevenzis.nl/onderwijsagenda/ 
 
 
BILL GATES EN ZIJN VACCINATIESTRATEGIE 
Bill Gates. Zijn naam wordt veel genoemd in verband met de huidige coronacrisis. Voor hen 
die willen weten welke rol hij speelt, volgt hier een beknopte analyse van zijn vaccinatiestra-
tegie. 'CF van der Horst' 
https://www.dodelijkeleugens.nl/bill-gates-vaccinatiestrategie/ 
 
Bill Gates ehemaliger Arzt sagt, der Milliardär weigerte sich, seine Kinder zu impfen 
https://www.pravda-tv.com/2018/12/bill-gates-ehemaliger-arzt-sagt-der-milliardaer-wei-
gerte-sich-seine-kinder-zu-impfen/?fbclid=I-
wAR0SZEq9lgRVqU8vsMzxJiQl0EqDwaudd9V9K-xawyphHbL55ITeRgp_yEo 
 
 
Minister Hugo de Jonge beseft mogelijke weerstand en voert geen vaccinatieplicht in: ‘In-
derdaad geen discussie over mogelijk’ 
https://www.guldencourant.nl/index.php/2020/09/09/minister-hugo-de-jonge-beseft-
mogelijke-weerstand-en-voert-geen-vaccinatieplicht-in-inderdaad-geen-discussie-over-
mogelijk/?fbclid=IwAR2FgztxqfYDKsu9ohN6JlB79Hq-FDVt9ldTpjoDkE7evUdUMWvpouCq-
uo 
 
 
Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van het COVID vaccin... 
https://youtu.be/LQeTf61ONLM 
 
 
Farmaceut en dokter met drie kinderen met vaccinschade, Stichting Vaccinvrij 
https://www.youtube.com/watch?v=WtnQEHkQbCo&fbclid=IwAR0OY-
dAmZo8rQFuAEIj0aHCgPxBWQaAbMmSsGDP9kW4HuskJzVhuJB3zTrg 

https://www.e-act.nl/ah/link?r=4235756&e=309756787&a=2641&v=0&ml=295278&w=0&ws=0&c=269354&et=321132&u=https%3A%2F%2Fnibig.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fnanotechniek.pdf
https://www.e-act.nl/ah/link?r=4235756&e=309756787&a=2641&v=0&ml=295278&w=0&ws=0&c=269334&et=321132&u=http%3A%2F%2Fwww.peterjoosten.net
https://www.e-act.nl/ah/link?r=4235756&e=309756787&a=2641&v=0&ml=295278&w=0&ws=0&c=269729&et=321132&u=https%3A%2F%2Fprevenzis.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FMens-2-0-tijd-om-wakker-te-worden.mp4
https://www.e-act.nl/ah/link?r=4235756&e=309756787&a=2641&v=0&ml=295278&w=0&ws=0&c=269729&et=321132&u=https%3A%2F%2Fprevenzis.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FMens-2-0-tijd-om-wakker-te-worden.mp4
https://prevenzis.nl/onderwijsagenda/
https://www.dodelijkeleugens.nl/bill-gates-vaccinatiestrategie/
https://www.pravda-tv.com/2018/12/bill-gates-ehemaliger-arzt-sagt-der-milliardaer-weigerte-sich-seine-kinder-zu-impfen/?fbclid=IwAR0SZEq9lgRVqU8vsMzxJiQl0EqDwaudd9V9K-xawyphHbL55ITeRgp_yEo
https://www.pravda-tv.com/2018/12/bill-gates-ehemaliger-arzt-sagt-der-milliardaer-weigerte-sich-seine-kinder-zu-impfen/?fbclid=IwAR0SZEq9lgRVqU8vsMzxJiQl0EqDwaudd9V9K-xawyphHbL55ITeRgp_yEo
https://www.pravda-tv.com/2018/12/bill-gates-ehemaliger-arzt-sagt-der-milliardaer-weigerte-sich-seine-kinder-zu-impfen/?fbclid=IwAR0SZEq9lgRVqU8vsMzxJiQl0EqDwaudd9V9K-xawyphHbL55ITeRgp_yEo
https://www.guldencourant.nl/index.php/2020/09/09/minister-hugo-de-jonge-beseft-mogelijke-weerstand-en-voert-geen-vaccinatieplicht-in-inderdaad-geen-discussie-over-mogelijk/?fbclid=IwAR2FgztxqfYDKsu9ohN6JlB79Hq-FDVt9ldTpjoDkE7evUdUMWvpouCq-uo
https://www.guldencourant.nl/index.php/2020/09/09/minister-hugo-de-jonge-beseft-mogelijke-weerstand-en-voert-geen-vaccinatieplicht-in-inderdaad-geen-discussie-over-mogelijk/?fbclid=IwAR2FgztxqfYDKsu9ohN6JlB79Hq-FDVt9ldTpjoDkE7evUdUMWvpouCq-uo
https://www.guldencourant.nl/index.php/2020/09/09/minister-hugo-de-jonge-beseft-mogelijke-weerstand-en-voert-geen-vaccinatieplicht-in-inderdaad-geen-discussie-over-mogelijk/?fbclid=IwAR2FgztxqfYDKsu9ohN6JlB79Hq-FDVt9ldTpjoDkE7evUdUMWvpouCq-uo
https://www.guldencourant.nl/index.php/2020/09/09/minister-hugo-de-jonge-beseft-mogelijke-weerstand-en-voert-geen-vaccinatieplicht-in-inderdaad-geen-discussie-over-mogelijk/?fbclid=IwAR2FgztxqfYDKsu9ohN6JlB79Hq-FDVt9ldTpjoDkE7evUdUMWvpouCq-uo
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLQeTf61ONLM&data=02%7C01%7C%7Cdab9d7420f844fb35b7a08d8551b853d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637352923966344444&sdata=IRTo%2FAgAjzki9Im4W9epE45kLfcJgwv9WKj9M91F%2Blg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=WtnQEHkQbCo&fbclid=IwAR0OYdAmZo8rQFuAEIj0aHCgPxBWQaAbMmSsGDP9kW4HuskJzVhuJB3zTrg
https://www.youtube.com/watch?v=WtnQEHkQbCo&fbclid=IwAR0OYdAmZo8rQFuAEIj0aHCgPxBWQaAbMmSsGDP9kW4HuskJzVhuJB3zTrg
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Tegen 1988 wisten we dat vaccins baby’s doden 
 
Het was in 1985 toen Dr.Viera Scheibner en Leif Karlsson de baby monitor creëerden die alles 
had moeten veranderen. 
Cotwatch is ontworpen als een ademhalingsmonitor voor baby's met de diagnose "risico" voor 
wiegendood. In de loop van de volgende drie jaar, controleerde het paar honderden baby’s 
en bestudeerde de gebeurtenismeldingen die door Cotwatch worden geproduceerd.  
 
"Tegen 1988 wisten we dat vaccins baby's doden," zei Dr. Scheibner. Toen Dr. Scheibner en 
Leif Karlsson hun bevindingen presenteerden over het verband tussen vaccins en SIDS aan de 
medische gemeenschap ... werden hun bevindingen eenvoudig genegeerd. Niet in twijfel ge-

trokken, niet weerlegd ... gewoon genegeerd. Dat is wetenschap vandaag.  
Dr Viera Scheibner is een (gepensioneerde) research scientist met een doctoraat in de natuur-
wetenschappen van de Comenius Universiteit in Bratislava.  
 
Na een wetenschappelijke carrière in de micropalaeontologie, waarin ze 3 boeken en onge-
veer 90 wetenschappelijke artikelen publiceerde in gerefereerde wetenschappelijke tijdschrif-
ten in Australië en in het buitenland, bestudeerde ze de ademhalingspatronen van baby's met 
de ademmonitor van de Cotwatch, ontwikkeld door haar overleden echtgenoot Leif Karlsson 
in het midden van de jaren tachtig. Ze merkte op, dat de alarm van de ademmonitor vaak 
afging na vaccinaties, wat wijst op stress. Daarom ging zij vaccinaties onderzoeken. Ze begon 
systematisch orthodoxe medische artikelen te bestuderen die te maken hadden met vaccina-
tievraagstukken. Tot op de dag van vandaag heeft ze meer dan 100.000 pagina's aan medische 
papers verzameld en bestudeerd. 
 
Zij deed uitgebreid onderzoek naar orthodoxe medische artikelen gepubliceerd over vaccins 
in de afgelopen 100 jaar en stelde vast, dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat deze injec-
ties van zeer schadelijke stoffen ziekten voorkomen; integendeel, dat ze de vatbaarheid voor 
de ziekten, die de vaccins moeten voorkomen, verhogen. En ook de kans op een groot aantal 
virale en bacteriële infecties vergroten. Vaccins zijn betrokken bij een groot aantal moderne 
ziekten van kinderen, zoals immuun reactieve ziekten (astma, allergieën), auto-immuunziek-
ten (diabetes, multiple sclerose, lupus erythematosis), kankers, leukemie, degeneratieve ziek-
ten van bot en kraakbeen, gedrags- en leerproblemen, om alleen de belangrijkste te noemen. 
 
Ze heeft twee boeken en een aantal kortere en langere individuele artikelen over haar vacci-
natieonderzoeken gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke en medische publicaties. 
Ze heeft ook regelmatig internationale lezingen georganiseerd om de resultaten van haar on-
derzoek te presenteren aan ouders, gezondheids- en medische professionals en andere geïn-
teresseerden. Ook heeft ze een groot aantal deskundigenrapporten verstrekt voor rechtsza-
ken in verband met sterfgevallen en bijwerkingen veroorzaakt door vaccins, zoals het zoge-
naamde "shaken baby" -syndroom. 
 
Boeken: "Vaccination" and "Behavioural Problems in Childhood – the Link to Vaccination 
The documented truth about vaccines, by Dr Viera Scheibner part 1, 
https://www.youtube.com/watch?v=qfWxVKLqJLc 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqfWxVKLqJLc%26fbclid%3DIwAR3Oxicndh8h620qUgjv3SHCpigpEIchO72MRi364IplU9FdHxAqXbT-xIQ&h=AT1pVzBz0P05xieFr2p3Dx2zn0Qw5fj2RFMomxBnoqO9QHrG9QOl4p8l0jTQtdY7rNMmqV11426HEd6vmNujXdLzh7vW4VUf7xE1bpBaJfPsbH1cKsm33B53WSV8iUf5awqx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
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In een wetenschappelijk onderzoek naar SIDS werden episodes van apneu (stoppen van de 
ademhaling) en hypopnoe (abnormaal oppervlakkige ademhaling) gemeten vóór en na DPT-
vaccinaties. "Cotwatch" (een precieze ademhalingsmonitor) werd gebruikt en de computeraf-
drukken die het produceerde (in integralen van de gewogen apneu-hypopniedichtheid – 
WAHD werden geanalyseerd.  
 
De gegevens laten duidelijk zien dat vaccinatie een buitengewone toename van episodes ver-
oorzaakte, waarbij de ademhaling bijna volledig was gestopt. Dit ging nog door gedurende 
maanden na vaccinaties. Dr. Viera Scheibner, de auteur van het onderzoek, concludeerde dat 
"vaccinatie de meest voorkomende en meest te voorkomen oorzaak van kindersterfte is.”  
 
(from: 
http://www.thelibertybeacon.com/sids-and-vaccines-is-there-a-connection/ 
Vaccination: The Hidden Truth, https://www.youtube.com/watch?v=cqsT5EoIk8U 
 
Viera Scheibner, PhD ~ Vaccine Induced SIDS/Cot Death & SBS ~ Host, Sallie O. Elkordy, 
https://www.youtube.com/watch?v=XVMMP55xyuY 
 
"No Vaccine in 2018!" with Dr. Viera Scheibner, Madame Ghis, Dr. Rebecca Carley & Sallie O 
Elkordy, https://www.youtube.com/watch?v=u4mndbVsI-0 
 
http://healthimpactnews.com/2013/pertussis-vaccine-failure-is-not-just-modern-but-his-
torical-vaccine-has-never-been-effective/ 
http://whale.to/vaccines/viera_scheibner.html 
http://journeyboost.com/2018/05/01/vaccines-helpful-or-harmful/ 
 
Repost from: https://www.facebook.com/anne.bennett.16906/posts/2119577738314737 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qfWxVKLqJLc&fbclid=IwAR0KT_qeGLuUQbyOP6uH3
pMAbJTAcE8Icn-5TKTaEa9J4QRf6fm3QeMTS8s 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thelibertybeacon.com%2Fsids-and-vaccines-is-there-a-connection%2F%3Ffbclid%3DIwAR0esPLmJ0WfrkWuNjg539FZdWKh-UWMiiNvOHX1LKeILoZbWzK7c4U8Krw&h=AT0mJ_1NTwfxzd_zfxHg8cfkUTQq28D6nesQBLwFcPGtrECw0b0eoYy5rZbHEAXvsxi1LOyzpZ1MX6jmE3Dfyz2AZL-sDIG5qJf_L3-8rs496CpBL6gWEdcrAbXEeQ3Op__l&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcqsT5EoIk8U%26fbclid%3DIwAR2ayDFIq-xeTLYGmw1HOide-HwPcCFC1uMm4AFSnLzZkmprGO35CkG8doA&h=AT0MNEfXGcno7TXNILvDKTZj85_DcVNgUlc9IJzlA7Niw6qYgrONf646s-CLmVvDaQHIGhMmfu2HO7x2GfykJl4SpqrDFwlARvTTLcmULU0l_XuLvlrGZwM77FZ9A1tX5H_k&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXVMMP55xyuY%26fbclid%3DIwAR0Tz2C6PCI4XpEAGcsNXFsPYIBb797dOMKeL6guQAkVUsmuHgiaq7D1sOs&h=AT2GiCLCSLYru6ntA4_hEO07oi3h_Z-h8wgQgbSYCX3Go0jTi0NgDLsXrw1N9nORa9Am04IwEkyemgbHA3EJhcR36D4-7on5keZZQso2Is6ntT1a-GLgEXgAid2QK1csHyGc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du4mndbVsI-0%26fbclid%3DIwAR1VzUC9jJlHigjeaPRMylMl7mRK3JaywN95JRKpDjBKsmkdPdEHSCKeLzg&h=AT2D3mdMOyIufVY8j0k-V8S2UzRNdrIkHTMKas7nKak6UjKXQU_nj9LvTwm8rDuonfyFJ5wKXc7W2g9MAhMAg1sRjqsMIgFIsun0To6_GUj3JtxDuVi9SZ2CaYm2mapjKmh_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
http://healthimpactnews.com/2013/pertussis-vaccine-failure-is-not-just-modern-but-historical-vaccine-has-never-been-effective/
http://healthimpactnews.com/2013/pertussis-vaccine-failure-is-not-just-modern-but-historical-vaccine-has-never-been-effective/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwhale.to%2Fvaccines%2Fviera_scheibner.html%3Ffbclid%3DIwAR27lMc0fAGfWiP_mEqcq5hNztHb65Ag5kZZXC5v5vfHZwBAm2hE-9Li0MU&h=AT2-_HLAkS77IYhndxDq-xrfXLeHHvWa2NWwfxYoEvSRuw939tdEfdcBUM6XSuz2aYi6e6cHiV9b3rRTLEDJxsBohKXUSqpPIPN1BEQsaflRzDagmPuKW-xbDev9AOaBUFJD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjourneyboost.com%2F2018%2F05%2F01%2Fvaccines-helpful-or-harmful%2F%3Ffbclid%3DIwAR37Bmdq7LVCA2c2sWYAZV1-tNW5KNosYPkoTWX0CvVja4U5TdFvD4dLz4s&h=AT2yx5fl6rBwStAkJiCC10MTEBh47HfjZ6944ja_w1uv0Bzvkszg_8YEckuibnM8DtBtBVUd-fX46hrxL3iBpdDkcn_FMP96J0Et_GL6nVhtf3aQkgWtwsq2ju4k7gwCZfTs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cCbKdiTwNm_OZdIU1Slrv85nANWKQl0IwrB_rvYYw7tp71rlU_OBeeR_2gDsZEqxWCEl80gcQmzbU1BYJQE0D-MyqhfIQTC1EVh9nb8On4Yn5tqwYvY8dwMzi3i2QNiCHno4IA5yaaucu20ibLESovEi366ywGiKibOkso2mFh9_YxMjjwYDtabwHkKeCtFD8ozN1jg2csgAZ5IGTYSQ
https://www.facebook.com/anne.bennett.16906/posts/2119577738314737?__cft__%5b0%5d=AZX9T6Wi_CsnJBiCG59-gZBjtFy6sJgN1LAn0BCMhXCM18MMJj3dEtyDmCK_YK1YDTGCEbZhXZz_Ajq_cyMOnkY5LkmXyKakYtb4S1XwiYEyeZuSDCr9EuCr9QGwL6hQnJIJURtsas_bALx2sDU2XEX2NQgaP5_OechodC0KRTSBeVokCDyRRE619oCpmoOrR7A&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2657216791217493&set=a.1839299429675904&__cft__%5b0%5d=AZX9T6Wi_CsnJBiCG59-gZBjtFy6sJgN1LAn0BCMhXCM18MMJj3dEtyDmCK_YK1YDTGCEbZhXZz_Ajq_cyMOnkY5LkmXyKakYtb4S1XwiYEyeZuSDCr9EuCr9QGwL6hQnJIJURtsas_bALx2sDU2XEX2NQgaP5_OechodC0KRTSBeVokCDyRRE619oCpmoOrR7A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2657216791217493&set=a.1839299429675904&__cft__%5b0%5d=AZX9T6Wi_CsnJBiCG59-gZBjtFy6sJgN1LAn0BCMhXCM18MMJj3dEtyDmCK_YK1YDTGCEbZhXZz_Ajq_cyMOnkY5LkmXyKakYtb4S1XwiYEyeZuSDCr9EuCr9QGwL6hQnJIJURtsas_bALx2sDU2XEX2NQgaP5_OechodC0KRTSBeVokCDyRRE619oCpmoOrR7A&__tn__=EH-R
https://www.youtube.com/watch?v=qfWxVKLqJLc&fbclid=IwAR0KT_qeGLuUQbyOP6uH3pMAbJTAcE8Icn-5TKTaEa9J4QRf6fm3QeMTS8s
https://www.youtube.com/watch?v=qfWxVKLqJLc&fbclid=IwAR0KT_qeGLuUQbyOP6uH3pMAbJTAcE8Icn-5TKTaEa9J4QRf6fm3QeMTS8s
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2657216791217493&set=a.1839299429675904&__cft__%5b0%5d=AZX9T6Wi_CsnJBiCG59-gZBjtFy6sJgN1LAn0BCMhXCM18MMJj3dEtyDmCK_YK1YDTGCEbZhXZz_Ajq_cyMOnkY5LkmXyKakYtb4S1XwiYEyeZuSDCr9EuCr9QGwL6hQnJIJURtsas_bALx2sDU2XEX2NQgaP5_OechodC0KRTSBeVokCDyRRE619oCpmoOrR7A&__tn__=EH-R
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Samen terug naar normaal 
Minder zorgen en angst meer antwoorden en perspectief 
 
Uit angst voor het virus, naastenliefde, plichtsbesef en om boetes te ontlopen houden veel 
mensen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen. Toch zijn er steeds meer vragen; Is het alle-
maal wel echt nodig? Is het middel niet erger dan de kwaal? 
Steeds meer vragen 
Instinctief voelen velen aan dat 1,5 meter afstand houden, verplichte quarantaine en een 
mondkapje dragen, indruisen tegen de menselijke aard. Veel mensen stellen 
daarom vragen zoals: 
Waarom (extra) maatregelen als er bijna geen ziekenhuisopnames en IC- patiënten zijn? 
Waarom een mondkapje dragen als dit niet beschermt? 
Waarom een verplicht vaccin als je gezond bent en geen risico loopt? Wat zijn de belangen 
van o.a. de farmaceutische industrie? 
Waarom is de berichtgeving in de media zo eenzijdig? 
Waarom is er censuur van artsen, professoren en opinieleiders die kritisch zijn op het beleid? 
Al maanden is er geen sprake meer van een noodsituatie, er is geen bewijs dat de maatregelen 
effect hebben en is er geen reële dreiging van een 2e golf. Toch worden grondrechten en 
zwaarbevochten vrijheden nog steeds ingeperkt. Waarom is er een wet nodig om 1,5m af-
stand, lockdowns, mondkapjes, quarantaine en vaccinatie op straffe van hoge boetes en ge-
vangenisstraffen te verplichten? En waarmee de Minister zonder instemming van het parle-
ment nieuwe maatregelen kan opleggen? 
Geen antwoorden, eenzijdige media en zelfs censuur 
Antwoorden op deze en andere logische vragen blijven helaas uit. Op tv en in de krant hame-
ren steeds dezelfde personen op het gevaar en de noodzaak van (extra) maatregelen. Dit is 
vreemd, want er zijn talloze artsen en professoren op het gebied van o.a. immunologie, viro-
logie, geestelijke gezondheid, cardiologie, economie en recht die belangrijke informatie heb-
ben om uit de crisis te komen! Ook wijzen zij op de schadelijke effecten van de maatregelen 
op de gezondheid, de economie en onze democratie. Zij krijgen echter geen stem op tv en in 
de krant. Op internet worden ze zelfs gecensureerd! 
Belangrijke inzichten om uit de crisis te komen 
In deze brochure delen we 10 essentiële feiten en inzichten van deze experts en de bronnen 
voor de wetenschappelijke onderbouwing. We zijn ervan overtuigd dat u deze informatie op 
waarde schat en u hierdoor een beter beeld krijgt over hoe we samen uit deze crisis komen. 
10 ESSENTIËLE FEITEN EN INZICHTEN OM UIT DE CRISIS TE KOMEN 
 

1. Covid-19 is GEEN killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan Influenza. 
Het is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking 
Bronnen: Hugo de Jonge d.d. 25-6-2020 en Jaap van Dissel – technische briefing 
Tweede Kamer 25 juni 2020 

2. De verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes gaat vooral via zwevende aerosolen: 
1,5 meter afstand houden is daarom zinloos 
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol 
and droplet transmission‘ 

https://viruswaarheid.nl/informeren/onderzoek-rivm-van-9-maart-covid-19-is-geen-killervirus/
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/technische_briefing_commissie_vws_25_juni_2020_jaap_van_dissel.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/technische_briefing_commissie_vws_25_juni_2020_jaap_van_dissel.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352792/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352792/
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3. Binnen is nauwelijks besmettingsrisico met goede ventilatie. Buiten is het risico nihil. 
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol 
and droplet transmission’ 

4. 1,5 meter afstand houden is slecht voor de fysieke en geestelijke gezondheid 
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vac-
cin, een utopie.’ 

5. Geneesmiddel HCQ op basis van het Zelenko-protocol is zeer waarschijnlijk levensred-
dend, veilig en heeft ook preventieve werking.  
Bron: First press conference of American Frontline Doctors,  
www.zelfzorgcovid19.nl 

6. Mondkapjes hebben geen beschermende werking, maar kunnen wel schadelijk zijn 
voor longen, hart, hersenen en tumorgroei versnellen  
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz ‘Kappen 
met kapjes’ 

7. De ontwikkeling van een werkend vaccin voor een luchtweginfectie is twijfelachtig. 
Door mutatie van het virus zal een eventueel werkend vaccin snel onbruikbaar zijn. 
Ontwikkeling duurt jaren  
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vac-
cin, een utopie.’ 

8. Maatregelen zorgen voor toename stress, psychische klachten, huiselijk geweld en 
zelfdoding. Kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten zijn extra kwetsbaar  
Bron: ‘brandbrief geestelijke gezondheidsszorg’ en ‘Kinderen en de desastreuze ge-
volgen van dit Coronabeleid’ 

9. De krimp van de economie is ‘ongekend’ en ‘catastrofaal’. De neveneffecten van de 
maatregelen zijn verwoestend  
Bronnen: Volkskrant, CBS en professor Michaela Schippers ‘For the greater good? The 
devastating ripple effects of the Covid-19 Crisis’ 

10. De PCR-test is ongeschikt om besmettingen vast te stellen. De stijging van het aantal 
positieve testen is vooral het gevolg van veel testen. Politiek en media gebruiken ten 
onrechte de term ‘besmettingen’  
Bron: Biochemicus, drs Mario Ortiz Buijsse, Cafe Weltschmertz, Diederik Gommers 
herkent kritiek op gebruik PCR testen 

 
De overheid en media geven u deze belangrijke informatie niet. Zo wordt er ongegronde angst 
gecreëerd en in stand gehouden. Steeds meer mensen beseffen dit. Meer dan 500.000 Neder-
landers hebben via de grootste petitie ooit in Nederland al ‘NEE’ gezegd tegen de spoedwet 
en de maatregelen. Ook dit feit wordt genegeerd door het kabinet en de media. 
 
Prof. Pierre Capel 
Prof. MichaélaSchippers 
Drs. Mario Ortiz Buijsse 
Drs. RenateTillema-Schoon 
Drs. Rob Elens 
 
https://samenterugnaarnormaal.nl/ 
 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352792/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352792/
https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4&feature=youtu.be
https://americasfrontlinedoctors.us/
http://www.zelfzorgcovid19.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ZNintz4_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ZNintz4_Q
https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4&feature=youtu.be
https://brandbriefggz.nl/brandbrief/
https://www.youtube.com/watch?v=d-UUq5-N-ec
https://www.youtube.com/watch?v=d-UUq5-N-ec
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3612622
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3612622
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3612622
https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw&feature=youtu.be


 

 
59 

 

Colofon 

Redactie:   Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker 
Teksten en foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Arie de Groot, Aad Orgelist, Peter Ver-

eecke, Eveline van Dongen, Mariët en vele anderen die ons linken hebben gestuurd naar 
informatie en video’s, waarvoor onze dank. 

 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 

(Barbera Smit) 
Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl   

Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief  
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl  

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Interesse in starten GVL-locatie of spreken voor GVL-locatie  
(Barbera Smit) 

Mail naar: 
 

Barbera@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

 

mailto:NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl
mailto:Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

