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Voorwoord
Bestaan virussen nu wel of niet, heeft het nu wel of geen zin om mondkapjes te dragen, en
werkt hydroxychloroquine nu wel of niet en wat doet de PCR-test eigenlijk? Deze en andere
onderwerpen delen we weer via de talrijke mails die ons elke dag bereiken. We proberen het
wat in te perken, maar helemaal niets van dat alles delen vinden we ook niet kunnen. De
mainstreammedia belicht alles van hun kant en stellen vrijwel geen kritische vragen. Laten wij
dan toch nog maar doorgaan met het belichten van andere geluiden.
Voor mij geldt ‘zorg dat je gezond blijft’, werk aan je immuunsysteem. Als ik zie dat het met
name ouderen zijn met onderliggend lijden die overlijden of veel te zware mannen, dan blijf
ik mijn stokpaardje herhalen en dat is wat wijlen dr Hans Moolenburgh zei. Tijdens WOI, dik
100 jaar terug, hebben de Denen de varkens het land uitgedaan ten behoeve van landbouw,
in Duitsland zijn ze juist meer varkens gaan fokken om voldoende eten te hebben voor de
soldaten. In Duitsland heeft de Spaanse griep vreselijk huisgehouden en veel jonge soldaten
het leven gekost in tegenstelling tot Denemarken.
Varkensvlees is derderangs eten, zijn aaseters, net als tonijn en paling. En kijk eens wat er
veelvuldig gegeten wordt? De tijd van de stamppotten is weer aangebroken, lekker met een
varkensrookworst en uitgebakken spekjes, woensdag gehaktdag, van vaak ‘halfom’ gehakt.
Hoeveel vleeswaren van een rund liggen er in het schap bij de supermarkt? Er wordt dus ook
heel veel varkensvlees nog eens op brood gegeten. En ook bij een glaasje bier gaat een stuk
(droge) worst er wel in. Stop met het eten van varkensvlees en ga op zoek naar grasgevoerd
rundvlees en bijvoorbeeld antibioticavrije kip.
Ook al het fabrieksmatig bereidde voedsel met veel te veel zout, suiker en ongezonde
(trans)vetten worden volop genuttigd. In pindakaas bijvoorbeeld worden transvetten
toegevoegd om deze smeerbaar te maken. Als je een pot pindakaas van alleen gemalen
pinda’s koopt (biologisch) drijft de vetlaag die uit de pinda’s komt er boven op. Dan moet je
even moeite doen om deze erdoor heen te roeren, maar dan heb je ook wat en krijg je geen
ongezonde transvetten binnen. Witbrood, margarine en zo kunnen we nog wel even
doorgaan, het doet niks positiefs voor je lichaam.
Het meest belachelijke is een reclame die ik de laatste weken voorbij zie komen: ‘gezellig
borrelen met gaviscon duo’ voor als je last krijgt van brandend maagzuur na te veel drank en
bitterballen, nootjes, chips of te zwaar tafelen dan denk ik man man wat zijn we diep
gezonken. Eet wat minder en gezonder. Logisch dat mensen ziek worden.
Wees dus wijs en verdiep je eens in voeding en wat
je zoal bij de supermarkt in je boodschappenkar
‘gooit’, zijn er gezondere alternatieven?
En slik aanvullend vit C en vit D.
Op de foto een heerlijk schotel van rode ui,
pastinaak, wortel, rode biet, venkel, knolselderie,
zoete aardappel en peer, takje rozemarijn en tijm,
wat kokosvet en 3 tot 4 kwartier in de oven op 175
graden. In de oven geroosterd komen de smaken
van de groente beter tot hun recht.
Smullen maar en blijf gezond!
♥groet, Barbera
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Boek van de maand
Deze maand weer een drietal interessante boeken als boek van de maand. Boeken met
informatie die ook weer van belang is voor onze gezondheid en immuunsysteem.

De geneeskracht van waterkers van Thomas Dijkman
Waterkers is een groente die van oudsher wordt gebruikt voor
genezingsdoeleinden. Sommige historici zeggen dat het de oudste geneesplant
van de mensheid is. Toen de doos van Pandora openschoot en alle rampen op
aarde neerdaalden, was er slechts één troost. Er was voortaan waterkers.
Waterkers heeft een belangrijke plek in onze geschiedenis, het is niet alleen
een delicatesse, het is een plant die mensenlevens kan redden.
Waterkers wordt door wetenschappers gezien als de meest gezonde groente
ter wereld. Het is zo gezond dat het je merkbaar sterker maakt, zowel geestelijk
als mentaal. Het is een ideaal supplement voor topsporters. Ook voor dieren is
het een veel ingezet middel. Paarden gaan er sneller van lopen.
Maar dat is niet het meest belangrijke om te vertellen over waterkers. Waterkers is een uniek
medicijn dat terminale patiënten heeft genezen en doen laten opbloeien. Waterkers geeft
topsporters de kracht om te winnen en patiënten de kracht om hun ziekte te overwinnen.
We neigen steeds vaker naar het medicinaal gebruik van voedsel. Dat merken huisartsen ook;
voortdurend stellen patiënten hun de vraag of er iets te doen valt aan hun ziekte met het
gebruik van bepaalde voeding, omdat dat in tegenstelling tot medicijnen géén bijwerkingen
geeft.
Het wordt tijd dat we voedsel functioneel gaan inzetten als medicijn. Groenten gebruiken als
medicijn betekent een enorme besparing in de gezondheidszorg. Daarnaast betekent het dat
er minder synthetische medicijnen hoeven te worden gebruikt. We zullen minder last hebben
van ziekten als we de nieuwe wetenschap gebruiken dat voedsel een veiliger medicijn is dan
farmacologische producten.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665409&PC=427870AA#.X486-xJxc5c

Medical Medium Thyroid Healing, Nederlandse editie
Het derde boek van Anthony William behandelt de schildklier. Als je met een
chronisch gezondheidsprobleem worstelt, ben je niet de enige. Je bent dan
een van de miljoenen mensen die met de mysterieuze symptomen wordt
geconfronteerd die de medische gemeenschap met schildklierziekte
associeert. Net zoals zoveel andere mensen ben jij op zoek naar de grotere
waarheid over de schildklier.
We wachten al meer dan honderd jaar op echte inzichten van artsen in
schildklierproblemen, maar die zijn er nog niet. Zelfs de meest recente
meningen van experts wijzen er nog niet op dat men grip heeft op wat er echt
achter je klachten ligt. De ziekte van Hashimoto is niet een ziekte waarbij het lichaam zichzelf
aanvalt. Er komt meer bij schildklierkanker kijken dan ons wordt verteld. Je verkeert niet in
een hopeloze positie als je geen schildklier meer hebt. De schuld van een schildklierziekte
moet niet bij je genen worden gelegd.
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De huidige schildklierdiagnosen verklaren niet waarom jij al jaren last hebt van mysterieuze
symptomen.
De betekenis van schildklierziekten, die tegenwoordig zo wijdverspreid zijn, is vele malen
groter dan tot op heden is ontdekt.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665164&PC=427870AA#.X487JRJxc5c

Vet geneest, suiker is dodelijk
In dit boek wordt uitgelegd hoe suiker en geraffineerde koolhydraten onze
gezondheid verwoesten. Ook wordt nieuw bewijs en de allernieuwste
wetenschap onthuld achter het ongelooflijke genezingspotentieel van
voedingsvetten, en wordt uitgelegd waarom bepaalde vetten tegenwoordig
zelfs als onze krachtigste en gezondste superfoods worden beschouwd. Al
tientallen jaren lang vermijden we vet als de pest, en eten vetarm dit en mager
dat, nemen het eiwit in plaats van de dooier en snijden elk spoortje vet van ons
vlees af om maar gevolg te geven aan de algemeen aanvaarde aanbeveling onze
vetinname te verminderen. We zijn er over het algemeen in geslaagd onze
totale vetinname te verminderen en te vervangen door meer zogenaamd gezonde
koolhydraten – grotendeels in de vorm van geraffineerde granen en suiker. Wat is hiervan het
gevolg geweest? Obesitas heeft het hoogste punt ooit bereikt. Diabetes en
stofwisselingsstoornissen nemen nu epidemische vormen aan. Hartziekte is nog steeds onze
doodsoorzaak nummer één. We hebben plichtsgetrouw het advies van de ‘deskundigen’
opgevolgd en daardoor zijn we nu zieker dan ooit tevoren.
Wat is er misgegaan? Bedank de suikerindustrie maar. Door middel van slimme marketing,
misleiding, gebrekkige wetenschap en sterk lobbyen is de suikerindustrie erin geslaagd de
aandacht van zichzelf af te leiden en vet, vooral verzadigd vet, de schuld voor onze slechte
gezondheid te geven. We zijn er van A tot Z ingestonken.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665348&PC=427870AA#.X487SBJxc5c

Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken (uitgezonderd de nieuwste boeken
van Anneke, zie volgende pagina) 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
succesboeken 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!
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN genieten…
Via deze boeken steun je ook meteen Project7-blad…
Wie deze boeken bestelt via Barbera Smit ondersteunt
hiermee Project7-blad. Project7-blad wil zichzelf graag
draaiende houden, maar ook mooie projecten helpen
ondersteunen. Zolang we met de anderhalve meter
maatschappij te maken hebben ziet het bestuur geen
mogelijkheden om lezingen te organiseren of om de
studiegroepen te laten draaien. Via de lezingen en
bijeenkomsten van studiegroepen vloeide er altijd een heel
klein gedeelte van de bijdragen naar Project7-blad maar het
moge duidelijk zijn dat dit nu 100% stil ligt.
De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-serie kosten
€ 24,95 per deel.
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar is uit 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 wildkoken presenteren.
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke foto’s van hoe de gewassen er in dat seizoen uitzien.
Ze bevatten heel veel recepten die gemakkelijk uit te voeren, of wellicht nog uitgebreider te
presenteren zijn; ze zijn alleen maar aangereikt om te inspireren, zodat iedereen zich ermee
kan uitleven.
Van salade tot gebakken ei, van een pastagerecht tot een
aardappelpannetje, van een water met een smaakje tot…
veel.
Je kunt de boeken via Barbera bestellen. Gewoon een
kwestie van mailen, je adresgegevens doorgeven, welk boek
je wilt aanschaffen en je krijgt na betaling het boek inclusief
verzendkosten thuis gezonden.
Wie buiten Nederland woont vragen we 5 euro als
tegemoetkoming 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
Project7-blad en zodra de penningmeester heeft
geconstateerd dat het bedrag bijgeschreven is zal Barbera
het boek per post toezenden.
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Zo! Dat mochten we maar weer beleven! Zo'n fijne
middag kan niemand je meer afpakken!

Een prachtige zonnige dag woensdag 22 september te Lage Vuursche. Daar kijken we op terug.
We verzamelden met een stel bekenden naast de diverse pannenkoekenrestaurants en liepen
met een kenner uit de omgeving naar het bos.
Bekenden, onderling kende niet iedereen elkaar, maar we mogen genieten met
gelijkgestemden die graag mee op pad gaan in deze bijzondere tijden.
Genieten van de natuur is extra belangrijk, energie op doen, elkaar inspireren, naar elkaar
luisteren en waar kan dat beter dan in een stuk natuur waar vele natuurlijke kunstwerken je
aandacht trekken?
Wij gaan aan de wandel, geven de datum en locatie door en op deze wijze mochten we al een
aantal mooie tochtjes maken.
De ene keer is de rode draad door de middag de 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen. Dan richten we daar wat extra aandacht op naast dat we ook met elkaar over
verschillende onderwerpen spreken.
Deze dag lieten we ons verrassen door de man die het bos en de omgeving kent als zijn
broekzak.
We liepen op de grens van Noord-Holland en Utrecht, kregen vele verhalen te horen over de
jacht, over konijnen, herten, er was aandacht voor de bomen, een mierenhoop, prachtige
paddenstoelen, mooie uitzichten en samen zagen we veel.
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De man die ons enkele uren een aardig stuk had laten lopen liet ons
later in de tuin bij hem thuis nagenieten onder het genot van koffie
of thee met heerlijke brownies en een eigengemaakt
sleedoornborreltje.
Eerlijk is eerlijk, de thee en brownies waren verzorgd door de dame
die het idee had opgevat samen met ons in haar eigen omgeving aan
de wandel te gaan. En... zij had weer de aardige man weten te
strikken om een prachtige wandeling voor ons te bedenken.
Heel hartelijk dank!
We hebben genoten.
We gingen voldaan weer op huis aan.
De wandelaars kwamen uit Noord-Holland en Friesland.
Dit soort middagen geven vitamientjes.
Daar kun je tegenwoordig niet genoeg van krijgen.
Anneke
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_____________________________________________
De dokter van de toekomst
De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten
interesseren voor de zorg voor het menselijk lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en de
preventie van ziekte.
Thomas Edison, 1847
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Alles wat je aandacht geeft groeit...

Dat we in bizarre tijden leven, daar zijn we het allemaal wel over eens.
Dat we op de hoogte moeten blijven is ook helder.
Maar... er is meer aan de hand dan alleen kijken naar wat allemaal slecht en niet leuk is.
Het is ook heel belangrijk er voor elkaar 'te zijn', te luisteren naar elkaar, elkaar te inspireren
en te genieten van mooie, kleine en heerlijke dingen.
Kleine groepen brengen grote dingen voort! Al jaren mijn slogan.
De 22ste gewandeld met een stel bij Lage Vuursche. Vanuit dat gezelschap een mooie invulling
meegenomen en tijdens de middag daarna met anderen weer gedeeld.
Woensdag de 23ste mocht in Friesland een stel elkaar weer ontmoeten onder het genot van
heerlijk koffie, thee, zelfgebakken lekkernijen, een afsluitende maaltijd verzorgd door de
personen die aanwezig waren.
Puur genieten van elkaars kookkunsten, allemaal thuis bereid en meegenomen.
Dat waren de vitamientjes voor de inwendige mens en de extra gezelligheid.
Daarnaast bespraken we van alles met elkaar maar wel met de insteek onze energie hoog te
houden en indien mogelijk te verhogen. Alles wat je aandacht geeft groeit!
Negatieve gedachten versterken negatieve uitkomsten.
Positieve gedachten versterken positieve uitkomsten.
We kunnen wel ongelofelijk ons best blijven doen om te informeren over wat niet goed is,
uiteraard doen we dat op gezette tijden wel, maar door het goede te belichten, oplossingen
te bedenken, creatief te zijn en in je kracht te staan kom je veel verder en als velen dat doen
krijg je ook een kantelpunt waardoor we met elkaar anderen inspireren ook het beste uit de
situatie te halen.
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Ondanks alle negatieve dingen die iedereen dagelijks waarneemt prikkelt het je wel om toch
een pad te bewandelen waar we ons goed bij voelen, wat ons sterkt en waardoor we een
voorbeeld kunnen zijn voor hen die het moeilijker vinden alle processen die gaande zijn eens
met andere ogen te bekijken.
We laten ons niet indoctrineren.
We laten ons niet alle mooie dingen afpakken.
We zijn er om elkaar te ondersteunen, te waarderen en te inspireren.
Graag deel ik het wereldberoemde gedicht “Desiderata” (Latijn voor “gewenste dingen”) van
de Amerikaanse advocaat Max Ehrmann (1872-1945) dat via Lage Vuursche een dag later in
Friesland onder de aandacht kwam. Kleine groepen brengen grote dingen voort want allen
krijgen het per mail aangereikt en ook zij kunnen dat weer delen.
Zaaien, zaaien, zaaien... we zaaien ons rot!
Dank aan allen die de middag op de 23ste ook weer tot een groot succes maakten. Ik heb
genoten en kreeg weer heel wat vitamientjes aangereikt.
Hieronder het gedicht met een korte inleiding.
Anneke
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Desiderata
De Amerikaanse advocaat Max Ehrmann (1872-1945) schreef veel over spirituele zaken.
Zijn wereldberoemde gedicht “Desiderata” (Latijn voor “gewenste dingen”) is een gedicht dat
een positieve boodschap heeft. De mythe is overigens dat het gedicht Desiderata werd
gevonden in een kerk in Baltimore in 1692 en eeuwen oud is, van onbekende oorsprong.
Desiderata werd in werkelijkheid rond 1920 geschreven en auteursrechtelijk beschermd in
1927, door Ehrmann
Veel mensen debatteren over de betekenis en analyse van Desiderata, maar wat de
geschiedenis en betekenis ervan ook is, het proza van Ehrmann is inspirerend en biedt een
eenvoudig positief credo voor het leven.
Wees rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in de stilte kan
zijn.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen.
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Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen,
ook naar hen die dom en onwetend zijn want ook zij hebben hun verhaal.
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden
er zullen immers altijd mensen zijn die groter of kleiner zijn dan je zelf bent.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.
Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn
want in de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit.
Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is,
veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol heldenmoed.
Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren,
doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd.
Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen.
Kwel jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees
daarbij vriendelijk voor jezelf.
Je bent een kind van het universum,
niets minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht om hier te zijn.
En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het
universum zich ontvouwen zoals het zich
ontvouwt en zo is het goed.
Leef daarom in vrede met God, welk beeld je
ook van Hem hebt.
En wat je werk en streven ook moge zijn,
bewaar in de luidruchtige maalstroom van het
leven de vrede met je ziel.
Met al zijn klatergoud, somberheid en
vervlogen dromen blijft dit toch een mooie
wereld.
Blijf opgewekt.
Streef naar geluk en tevredenheid.
door Max Ehrmann

https://www.youtube.com/watch?v=CaVaF6TkSUU&feature=share&fbclid=IwAR22CieJzcuFwg-VHZVpu3nh8q1yNB-Z5sBm8qAaECgnCyHuYZ1Qff60Uo
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De nieuwetijdsremedies – remedies om in jouw kracht
te gaan staan
In het vorige artikel heb ik je meegenomen in de wereld van energiefrequenties en was ik je
nog uitleg verschuldigd over het maken van de Cel-energieremedie. Dit heb ik nagevraagd en
het volgende antwoord kwam: “De Cel-Energie is een energetische remedie en in tegenstelling
tot het maken van de bloesemremedies, gebruik je hier geen plant of bloem, maar een
energetisch veld om de remedie van te maken. Dit veld/deze plek openbaart zich en geeft aan
dat de remedie daar gemaakt dient te worden.”
Helderziende en heldervoelende mensen kunnen dus dit energetische veld waarnemen. Denk
maar aan de heilige plekken op de wereld zoals Stonehenge in Engeland, wat ook zo’n
krachtplek is. Daar hebben jullie vast wel eens over gehoord en anders zoek je het even op
internet.
Deze keer wil ik het hebben over remedies die je in jouw kracht zetten zoals de Bolderik, de
Aarde-creatie en de Wintergroen. De Bolderik laat je de zoektocht naar jouw kern maken
zonder last te hebben van verstorende invloeden. Ze laat je recht op jouw doel afgaan, ze
maakt helder en volgt de weg vanuit jouw hart. En als je al deze kwaliteiten optelt dan kom je
bij de Aarde-creatie.
Deze remedie is gemaakt van een krachtplaats in Noord Zweden op 8 augustus 2008. Bij het
maken van zo’n remedie wordt ook altijd goed gelet op de datum en hoe de sterren staan.
Astrologie, de stand van de planeten en sterren is ook nauw met ons leven verbonden.
Wintergroen laat je een geneesspiegel zijn voor jezelf en anderen.
BOLDERIK brengt je terug naar een staat van zuiverheid
DE BOLDERIK – agrostemma githago, is een zeer
zeldzame plant en staat op de rode lijst. Dat
betekent dat hij beschermd is. Deze plant geeft
verwerking van onbekende chaotische emoties.
Helpt jou met je zoektocht naar jouw kern. Alles
wat verstorend is heeft dan geen invloed meer.
Opent je voor het inzicht, dat je je verder wilt
ontwikkelen. Daarbij is het nodig dat jouw
bewustzijn wordt verhoogd. Dit is zelfs
noodzakelijk.
Groei en bewustwording gaan samen hand in hand. Het helpt je ook bij het loslaten van
wraakgevoelens en opent je voor het hogere bewustzijn van vergeving en liefde. De Bolderik
geeft je de zekerheid dat je een kind van God bent. En God is alleen een benaming voor het
hogere, het grotere, het universum. Ook wel de bron van alles genoemd. Van alles wat is. Deze
remedie brengt je in een staat van ZIJN, voorbij alle problemen.
Wanneer je het vertrouwen in het leven hebt verloren, de wereld, de mensheid brengt de
Bolderik je weer terug naar een staat van zuiverheid. Deze remedie past heel goed bij deze
tijd. Toch ben je bewust tijdens deze periode op aarde geboren…en de ontdekkingsreis is aan
de gang.

15

AARDE-CREATIE helpt je loslaten wat niet belangrijk is voor de vervulling van jouw unieke
rol op aarde
DE AARDE-CREATIE is gemaakt van een krachtplaats
in Noord Zweden. Midden in een weiland was een
steenheuvel, waaruit ze vlammen van de energie
van de aarde omhoog zagen komen. Dit kun je zien
via helderwaarnemende vermogens via je derde
oogchakra tussen je wenkbrauwen.
Sommigen kunnen de energie zien als ze de ogen
open hebben en anderen juist met de ogen dicht als
een soort visualisatie. In deze vlammen was een groene Aartsengel zichtbaar en deze
Aartsengel verbind je met de sterren en het universum en brengt de sterrenkinderen naar de
aarde (ook wel de nieuwetijdskinderen genoemd). Hij brengt alles wat nog achtergebleven is
in de ziel en geest, wat niet heeft kunnen incarneren, naar de aarde. Incarneren is het opnieuw
geboren worden als ziel op deze aarde. Hans Stolp legt dat zo mooi uit in zijn boek “Waarom
wij naar de aarde kwamen”.
De Aartsengel geeft de rust en het vertrouwen om er te zijn, zonder strijd. Om in je kracht te
staan zonder pijn. Om je diepe wortels te geven om je incarnatie op aarde te voltooien. Deze
remedie brengt je in verbinding met jouw natuurlijke ritmes en verbindt deze met de sterren
het universum. Genezing van het hart van de aarde, het universum en de mens. Ze helpt je
zoeken naar de werkelijke genezing in jezelf. Belangrijk voor dit proces is, dat je genezing niet
vindt bij de ander of in een groep. Het is de bedoeling dat je je eigen weg vindt, ondanks alle
tegenwerking. Eeuwenlang zijn van zoekers die hun hoofd boven het maaiveld uitstaken de
koppen afgehakt. Denk daarbij aan de Middeleeuwen toen kruidenvrouwtjes of genezers als
heks werden betiteld en de inquisitie bezig was. Of denk aan Galileo Galilei die beweerde dat
de aarde rond was. In ieder geval mensen die buiten de gebaande banen dachten en liepen.
Door het gebruik van de Aarde-Creatie verbind je je met deze krachtplaats en ga je vanuit je
eigen bescheiden weg je verbinden met het geheel. Te genezen na een lange zoektocht naar
de originele bron.
WINTERGROEN laat je een geneesspiegel zijn voor de ander
WINTERGROEN (rondbladig) – Pyrola rotundifolia. Deze
remedie is door Inske en Bram Zaalberg gemaakt in een
moerasgebied in Noord Zweden. Het was daar een hoge
luchtvochtigheid met zuivere zuurstof.
De naam Rondbladig Wintergroen heeft de plant te
danken aan haar ronde bladeren en omdat ze minstens
één winter groene bladeren houdt. Bijzonder is dat de
bloemen geen nectar bevatten en niet door insecten
worden bezocht. Deze planten staan in groepen en
planten zich voort door zelfbestuiving.
De volwassen planten hebben een symbiose* met een
schimmel voor de toevoer van stikstof. De jonge plantjes
hebben geen bladgroen en kunnen zich alleen met
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humus** voeden. Deze bloesemremedie helpt je met het opnemen van jouw voeding vanuit
de aarde en laat je vooruit gaan. Daarbij zorgt ze dat je alles loslaat wat niet bij jou hoort. Ze
zorgt ook voor vertrouwen in jezelf en laat je bewust worden dat je veel meer kwaliteiten bezit
dan je zelf door hebt. Ze zet je in jouw eigen kracht en hierdoor kunnen oude niet verwerkte
emoties worden losgelaten. Door het innemen van deze remedie beginnen andere mensen
via jou dezelfde problemen te herkennen en los te laten. Het werkt als een geneesspiegel.
Je kunt de anderen helpen, omdat de Wintergroen jou in je eigen kracht laat staan. Los van de
omgeving en met het hart op de juiste plaats. Ze helpt je ook te geloven in jezelf, zodat de
kwaliteiten die diep in jou verborgen zijn naar buiten kunnen komen. Voor therapeuten is dit
een hele mooie remedie.
* Het langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten.
**Organisch materiaal waarvan de gemakkelijk verteerbare delen al zijn afgebroken.
Er zijn nu 6 van de 13 nieuwetijdsremedies besproken. De volgende keer vertel ik over de
Aarde Vortex met Witte Engel en de Kinder Vortex.
Wil je meer weten over zielen, reïncarnatie en nieuwetijdskinderen? Dan kan ik je de boeken
van Hans Stolp aanraden:
Waarom wij naar de aarde kwamen
De levensopdracht van nieuwetijdskinderen
Weet je niet precies welke remedie (of remedies) nu het beste bij jou passen op dit moment,
schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan ook via een mailconsult.
Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
Bron: Bloesem Remedies Nederland
Fotobron: pixabay.com en Wikipedia

_____________________________________________
Oproep van Stekeltje de egel.
Kijk uit op de weg, met mijn kleine pootjes kan ik niet zo hard
rennen om me uit de voeten te maken. Als je me in je tuin ziet, ik
vind kip of gearomatiseerd kattenvoer erg lekker, het liefst nat
voer. Vers water is altijd goed voor me. Maar nooit melk, daar zit
lactose in en daar kan ik niet tegen, ik word er zelf ziek van.
Zet geen pesticiden op je gazon.
Een heel groot gevaar voor mij is de grasmaaier, tot mijn grote
verdriet heeft die één van mijn zusjes in stukken gehakt. In de
tuin ben ik geen sloper, nee ik help juist, omdat ik oa de slakken
opeet, die de plantjes slopen. Ziet u een ziek soortgenootje van
mij, help 'm dan, de dierenambulance is dan de beste optie.
Dank jullie wel namens mijn hele stekelige familie, wij zijn
ondanks onze stekels zeer vriendelijk, met jullie hulp hopen wij de aankomende winter ook
weer door te komen.
Groetjes van Stekeltje.
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Hoi lieve mensen
Ik begrijp het leven niet en het donker maakt mij weer bang.
Zo raak ik opnieuw in verzet ondanks dat ik nu weet dat als iets niet goed voor mij is het een
levenslange inspanning vergt om dat in stand te houden terwijl ik het ook gewoon mag laten
gaan.
Hoe kan ik manifesteren als ik in het nu blijf leven?
Kom op ik moet door en dit heden weer achter mij laten.
Maar als zowel het verleden als de toekomst al in mij aanwezig is, waar moet ik dan nog naar
streven? Toch is teleurgesteld worden waardevoller dan ervaringen gaan ontwijken vertelde
een therapeut.
Alle smarten die ik beleef komen voort uit zaadjes die ikzelf gezaaid heb. De vreugdevolle
momenten echter komen doordat god mij erbovenuit tilt zodat ik meer in zijn nabijheid mag
zijn!
Ach iederéén heeft wel een beperking maar nu zijn we zo massaal van god los geraakt dat de
wereld op een gesloten afdeling begint te lijken. Verdoofd, verstomd en uitdrukkingloos
houden we nu gehoorzaam ons ware gezicht voor elkaar verborgen.
Zonder dat houvast aan god vervangen de nieuwe regels de vertrouwde oude regels die ik op
de zondagsschool leerde.

In de jaren 80 was de regenboog nog een goddelijk symbool.
En wat nu het handgebaar voor respect is lijkt heel erg op het handgebaar voor de bokkenkop.
Wat zoet was is nu zout en wat zout was is nu zoet en dit is voortaan het nieuwe moraal.
Losgemaakt van familie, vrienden en kennissen, terwijl ondertussen mijn hersenen volgepropt
worden met mediarommel, raak ik in verwarring wat zich uit in een wanordelijke omgeving.
Oeverloos verlangend naar een stevige kade zoek ik naar houvast en smeek bijna om een
duidelijk kader waarbinnen ik mij veiliger voel.
Mijn denken zit zo volgestouwd dat ik gedachteloos prikkeldraad accepteer als iemand mij
voorhoud dat het van mooie wol gemaakt is.
Wie dwingt ons straks zijn respect af als wij niet meer weten waartoe we behoren?
Ik ben …. ik.
Liefs arie
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We kijken terug op een heerlijke middag...
Fantastisch! 🙂
Even heel normaal met een stel zuurkool gemaakt.
Zuurkool is supergezond en voor ons was dit van
dubbele waarde.
Supergezond om samen te ondernemen, vitamientjes
ter plaatse want we gedroegen ons heel gewoon, we
spraken normaal met elkaar en deelden ervaringen.
Een luisterend oor, gelijkgestemden, meer dan
belangrijk.
Daarnaast zorgt de zuurkool als deze klaar is voor
vitamientjes in de pan.
Dubbel geluk, afgelopen middag en over een paar
weken.
Voor de inwendige mens zorgden we natuurlijk ook,
dadels met chocola en nootjes bij de koffie of thee, een
snijbietensoepje met courgettebrood als afsluiting.
Top!
Deze middagen lijken nu nog waardevoller dan in het
verleden.
Eerdaags maar weer eens even wandelen met een paar
en over een poosje weer eens wat 'fabrieken' in de
keuken met het stel van afgelopen middag.
De blik op positief, elkaar ondersteunen, genieten van mooie kleine natuurlijke cadeautjes en
niet onbelangrijk: gewoon even lachen met elkaar.
De kamille stond even 'in het zonnetje', deze plant kreeg wat extra aandacht.
Een mooie en belangrijke plant die we op zijn tijd mogen eren.
Een kan water met goudsbloemen, citroenmelisse en wilde radijs gaf extra sfeer, een blik op
de nazomer in het najaar.
Dank dames, dit was een vitaminerijke aangelegenheid.
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Anneke

Zelf zuurkool maken…
Je kunt voor het zelf maken van zuurkool biologische witte kool of spitskool, maar
ook rode kool gebruiken.
Gebruik voor een kilogram zuurkool een weckpot van één liter. Advies: koop de weckpotten
bij IKEA. De prijs/kwaliteitverhouding van de pot en het sluitwerk is uitstekend!
Bewaar het buitenste blad van de kool, snijd de nerf er uit en leg het even in heet water; dan
kan het later gemakkelijker opgevouwen worden.
(Deze tip is meer voor thuisgebruik dan wanneer we met een groep werken).
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Voor een weckpot van één liter heb je ongeveer een kilo gesneden witte of rode kool nodig.
Van spitskool heb je tussen de 1200 en 1400 gram nodig (afhankelijk van hoe fijn je deze kool
snijdt. Voeg dan in verhouding wat extra zout toe).
Voeg per kilogram zeer fijn gesneden witte kool,
spitskool of rode kool 15 tot 20 gram Keltisch zeezout
toe (één eetlepel).
Kneed dan de kool tot er vocht vrij komt en doe deze
dan in een weckglas.
Duw heel goed aan. Je kunt er als je dit wilt, kruiden
tussen doen, bijvoorbeeld: laurierblad, kurkuma,
peper(korrels), kummel of jeneverbessen.
Vul het weckglas tot ongeveer drie centimeter onder
de rand. Leg een opgevouwen koolblad op de zuurkool
en zet daarop de stamper (dit kan een keramisch,
porseleinen of glazen eierdopje of bijvoorbeeld een
borrelglaasje zijn).
Maak de rand van het weckglas heel goed schoon, doe
er de schone ring omheen en sluit het glas af met het
deksel en de klem.
Tijdens het fermentatieproces kan onder vrij hoge druk
vocht tussen de ring door naar buiten komen. Door
ervaring wijs geworden kan dit gedurende de eerste
week best veel
zijn. Het spettert ook. Daarom zetten wij de potten
zuurkool-in-wording in een koelbox, met het deksel
erop, de eerste week in een warme omgeving.
Daarna kunnen de potten koeler staan.
Als de kool heel goed gekneed is, is deze na ongeveer
drie weken genoeg gefermenteerd en geschikt voor
consumptie. De zuurkool wordt echter steeds lekkerder
naarmate je hem langer laat staan.
Dit kan best vijf tot zes weken zijn. Het is daarom aan te
raden om een paar keer een pot of drie te maken voor
de winterperiode.
Veel succes en smakelijk eten.
Foto’s: © Anneke Bleeker www.project7-blad.nl
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Wat schenkt de natuur ons toch een heerlijke, blij
makende energie... We hebben samen genoten!

Waar kun je beter zijn om op te laden dan in de natuur?
Nergens, gezien de ontwikkelingen op dit moment, het volgzaam meelopen van velen met
zoals ik het noem muilkorven en gedwee zijn.
Dat kost bakken energie, het alleen al aanzien hoe iedereen zich laat bedonderen.
Eerlijk gezegd vermijd ik hardlopend dergelijke ontmoetingsplekken maar je ontkomt niet aan
boodschappen doen. Efficiënt zijn en zo min mogelijk de confrontatie aangaan, zorgen dat je
minder vaak op pad moet.
Maar als heerlijke tegenhang is een wandeling door het bos fantastisch en helemaal met een
aantal personen die er net zo over denken.
Dat hebben we dus ook gedaan. Samen genoten van het herfstbos van paddenstoelen tot
prachtige bomen en van mooie takken tot enkele bloeiende bloemen.
Wat een heerlijke energie, wat een fijne gesprekken en we liepen zoals we liepen.
Al slingerend via verschillende paden, nog even bij het IJsselmeer gekeken en de prachtige
dikke oude beuken die zo speciaal zijn bezocht.
Het Rijsterbos is een sprookjesbos.
Wij zagen de kabouters niet maar als je aan kleine kinderen verhaaltjes wil vertellen kun je nu
met al die mooie paddenstoelen je fantasie de vrije loop laten en er samen flink op los
fantaseren. Wij spraken niet over kabouters maar genoten er niet minder om.
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We gaan zeker weer!
Hoe hoger je energie is, des te beter kun je alles handelen!
Aanrader om allemaal in eigen omgeving een mooie plek te bezoeken en je te laten verrassen
door alleen maar goed te kijken wat je allemaal ziet. Wedden dat je steeds kleinere details
ontdekt en je lichaam dat als positief zal ervaren?
We mogen ons niet laten beknotten!
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Anneke
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Het “nieuwe” Normaal. Wat is normaal?
Tot voor kort was het normaal dat je mensen een hand gaf, dat je met je vrienden en familie
spontaan ging eten of dat je lekker ontspannen van je “welverdiende” vakantie kon gaan
genieten. Kortom bezig zijn met leven. Dit is allemaal zo goed als verdwenen.
Nu is het een achter de ellenboog begroeting, in een restaurant moet je van te voren
reserveren, moet je 1,5 m uit elkaar zitten als je niet uit 1 huishouden komt, niks spontaan
praatje met de anderen in het restaurant. Wil je op vakantie, dan moet je je laten testen, met
een valse test, en dan kan zomaar je vakantie geannuleerd worden. Verder heb je grote kans
dat je een verstikkend niet werkend mondkapje op moet tijdens je reis en vakantie! We zijn
nu vooral bezig met de dood. Het oude normaal was zo slecht nog niet.
Wat brengt ons de huidige situatie?
Voor de mensen die uit de angst weg zijn gebleven, waarbij het rationeel vermogen het nog
doet en niet verlamd zijn geraakt door de angst. Zou het kunnen zijn dat zij beschouwend
kunnen kijken naar het werkelijke aantal slachtoffers, die er zijn overleden aan de ziekte. Zij
zouden het vergelijk kunnen maken met sterfte in andere jaren door griep of andere jaarlijks
terugkerende ziektes, zodat het geheel in perspectief geplaatst kan worden.
Zij zouden kunnen constateren dat 99,97% van de bevolking het virus sowieso gaat overleven
met of zonder maatregelen. Er is geen enkel bewijs dat de ze werken. Sterker nog in Zweden
waar men niet in lockdown is gegaan, zijn er veel minder positief geteste mensen en blijft de
tweede golf uit. In Afrika, met name de landen waar malaria heerst, zijn er vrijwel geen doden
geconstateerd. Zijn hier lessen uit te trekken en zijn hier andere zaken die ons kunnen helpen
om uit deze situatie te komen?
Verder zijn de mensen die gestorven zijn voor meer dan 85% ouder dan 80 jaar met reeds 2
of meer onderliggende dodelijke ziektes. De kans om het virus op te lopen wordt aanzienlijk
verhoogd bij diabetes, hartproblemen, longaandoeningen en gebrek aan vitamine D3. Je zou
vanuit dit perspectief dus kunnen concluderen dat het virus afrekent met onze ongezonde
levensstijl. Zou het kunnen zijn dat het aanpassen van onze levensstijl ons gaat helpen? Zou
het kunnen dat we de illusie, dat we niet meer dood mogen gaan, beter kunnen verlaten, om
zo het leven weer te kunnen omarmen?
Maar wat als je wel gevangen bent door het perspectief, dat geschetst is in de media en
politiek? Dan kijk je waarschijnlijk heel anders naar deze situatie en kom je waarschijnlijk tot
de conclusie dat het een heel dodelijk virus is waaraan niemand kan ontkomen. Als je de
maatregelen niet volgt dan ben je een aso, wordt je zelf ziek of gaat je moeder dood. Daarom
is het goed dat de 1,5 m wordt ingevoerd, mondkapjes gedragen worden, de bescherming van
je handen af wordt gewassen, boetes willekeurig uitgedeeld worden en mensen elkaar
verlinken.
Met als gevolg dat honderdduizenden mensen hun baan verliezen, tienduizenden kleine
ondernemers failliet gaan, mensen in eenzaamheid wegkwijnen en sterven van de honger. Dat
er vele malen meer mensen sterven door uitgestelde operaties, zelfmoorden of huiselijk
geweld, kinderen een levenslang trauma oplopen en dat we onze rechten op vrijheid van
meningsuiting verliezen en misschien wel meer...
Dit nemen we blijkbaar op de koop toe, want ja het virus is onder ons en dat anderen sterven
of failliet ga
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an is niet erg, zolang het ons maar niet treft en wij onze flatscreen kunnen kopen en onze
lease auto kunnen rijden! De enige oplossing die hier geboden wordt, is het vaccin!
Totdat het vaccin er is moeten wij luisteren naar wat ons verteld wordt door onze “leiders”.
Eigenlijk moeten we onze adem moeten inhouden om te voorkomen dat we misschien gaan
sterven aan gebrek aan zuurstof. Verder is het geloven dat de vaccinproducenten strijden voor
onze gezondheid hetzelfde als geloven dat de wapenindustrie strijdt voor onze vrede.
Wat is mijn idee van het “nieuwe” normaal
Mijn idee is dat alles altijd veranderd en het oude normaal nooit meer terugkomt, maar ik heb
wel bepaalde ideeën hoe het “nieuwe” normaal in te vullen.
Begin te vertellen dat bijna iedereen dit virus zal overleven en haal de mensen uit hun angst.
Onze ministers laten zien dat het virus echt niet dodelijk is in al hun acties, anders zouden ze
zich echt niet vergist hebben!
Aanraking en lichamelijk contact is heel belangrijk hierin, dat is een 1e levensbehoefte.
Ga de mensen vertellen hoe ze hun immuunsysteem en weerbaarheid kunnen vergroten.
Vertel ze dat het immuunsysteem ons al 3 miljard jaar helpt tegen virussen en bacteriën en
dat het niet gestopt is op 1 maart 2020. Voor onze immuniteit is het belangrijk in contact
komen met andere mensen, stoffen, virussen en bacteriën. Laat je kinderen buiten spelen in
de zon, regen en in de natuur!
Verlaat het medisch protocol en indien nodig ook de WHO. Om zo onderzoek te kunnen doen
naar alternatieve aanpak zoals in Zweden toegepast of naar de situatie in Afrika waardoor er
daar nauwelijks doden zijn. Verlaat ook het winstmodel van de farmacie en geeft artsen ruimte
om protocollen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Dan kan er weer zorg geleverd
worden, die nodig en goed is om te kunnen herstellen en niet om iemand zo lang mogelijk in
het winstmodel te drukken.
Stop per direct de maatregelen, als mondkapjes, 1,5 m en het ontsmetten van de handen.
Deze maatregelen werken averechts op je gezondheid en welbevinden. Ga gewoon weer
leven en nodig je vrienden uit voor een etentje om dit te vieren!
Voor de kwetsbare mensen, ouder dan 70, is het verstandig dat ze zichzelf beschermen, door
zolang mogelijk fit en vitaal te blijven. Vaak leven deze mensen voor het contact met hun
familie, door ze te isoleren en op te sluiten, gaan ze een gewisse dood tegemoet in
eenzaamheid. Verder moet nog eens naar regelgeving gekeken worden, omdat ze nu vrijwillig
in een verzorgingshuis zitten en bijna geen rechten meer hebben, dat kan niet de bedoeling
zijn.
Vergroot de flexibiliteit op IC’s, zodat de zorg niet in de problemen komt, zoals al regelmatig
is voorgekomen. Zeker nu de vergrijzing nog aanzienlijk gaat toenemen. Dat ga je volgens mij
niet realiseren door de capaciteit te halveren zoals in de afgelopen 10 jaar is gebeurd.
Investeer in andere denkwijze in het schoolsysteem, waarbij de ontwikkeling van human
beings naar voren komt i.p.v. dat alles gericht is op het ontwikkelen van human resources.
Kleine eenvoudige maatregelen zoals goede ventilatie in gebouwen, investering in sport en
beweging, verlaging van btw tarief op biologische voeding naar 0%.
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Zo zijn er nog veel dingen te bedenken en sommige vragen ook tijd om te realiseren, maar ze
lijken mij een goed begin. Geld kan en mag geen enkel probleem zijn. Geld wordt nu ook zo
uitgegeven om het grootkapitaal en de banken te ondersteunen en dat gaat om honderden
miljarden, dus een paar miljard om deze maatregelen te financieren maakt echt niks uit.
Tot zover mijn visie op de situatie, ga vooral zelf op zoek naar de waarheid en werk toe naar
een nieuw normaal. Waarbij ik hoop dat bovenstaande punten onderdeel worden van het
“nieuwe” normaal.
Als je je laat leiden in blind vertrouwen voorzie ik nog een zware tijd voor velen, maar denk
dat het besef bij de meesten van jullie zal doordringen, dat er veel dingen zijn die niet kloppen
en op zijn minst vragen gaan oproepen.
Verder realiseer dat je gezondheid je belangrijkste bezit is en dat je er zelf voor
verantwoordelijk bent. Je vrijheid opofferen voor je gezondheid maakt dat je beide niet waard
bent en als je niet geleefd hebt kun je ook niet doodgaan.
Lourens Kalverdijk

_____________________________________________
Alles lijkt gezegd
De meest relevante informatie is boven tafel gekomen. In welke taal je ook naar video’s, blogs
of alternatieve media zoekt, overal dezelfde informatie die de officiële media amper halen. Er
is al zoveel aangetoond.
Dat Corona helemaal niet zo dodelijk is als steeds wordt beweerd. Het is geen killervirus en
dodelijker dan de jaarlijkse griep.
Dat de symptomen als longschade of schade aan de hersenen ook bij andere influenza’s
voorkomen. Dat ook in de afgelopen jaren diverse malen ziekenhuizen vol lagen met
influenza-patiënten. Dat triage (het sorteren van besmette mensen op basis van wie de betere
overlevingskansen heeft) in de winter in landen als Italië, maar zelfs in het rijke California, met
de slecht georganiseerde gezondheidszorg, geen uitzondering is.
We weten dat de gemiddelde stervensleeftijd van mensen die door of met Corona sterven
niet onder de normale stervensleeftijd ligt. Dat ook bij vorige influenza-uitbraken jonge
mensen ziek konden worden en in een enkel geval konden sterven. Dat we onderscheid
moeten maken tussen sterven dóór Corona of mét Corona.
Bekend is ook dat de PCR-test onvoldoende betrouwbaar is, niet ontwikkeld is voor het doel
waarvoor het wordt gebruikt en dat een ‘positieve’ test nog niets zegt over ziek worden of
‘besmettelijk’ zijn.
Ook is bekend dat Corona vooral problemen veroorzaakt in de longen en luchtwegen. En dat
daarmee de mate van luchtvervuiling in een gebied een grote factor is bij de mate waarin
Corona aanslaat. Zie Wuhan, Lombardije, New York, Johannesburg etc.
Hoeveel demonstraties moeten nog aantonen dat besmetting in de buitenlucht te
verwaarlozen is en dat de 1,5 meter daar volledig de plank misslaat.
En dan niet te spreken over de onzin van het dragen van ‘niet-werkende’ mondkapjes.
Verplicht bijvoorbeeld op de buitendekken van de schepen varend naar de Waddeneilanden,
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voorkomend dat je de frisse zilte zeelucht inademt. Of mensen tegenkomen, wandelend in
een heerlijk geurend bos, met een mondkapje op. Hoe gek zijn wij geworden?
Natuurlijk is het geen complotdenken om de WHO kritisch te bezien als het gaat om wie op
dit internationale instituut met veel geld invloed uitoefent. En het is evenmin complotdenken
dat Bill Gates reusachtige zakelijke belangen heeft in de vaccin-industrie en de dataverwerking
van persoonsgegevens.
En wie is zich niet bewust van het feit dat een vaccin dat binnen 1 tot 1,5 jaar op de markt
moet komen niet veilig kan zijn als het record van ontwikkeltijd van een veilig vaccin nu staat
op 5 jaar. Daarvoor hoef je geen anti-vaxxer te zijn.
Hoeveel bewijs moet er nog geleverd worden dat op deelaspecten de Corona-crisis is
voorbereid? Hoe vaak moeten mensen nog websites van de Rockefeller Foundation, de
Wereldbank, Event201, ID2020 of het World Economic Forum bezoeken om er achter te
komen dat het om meer dan een virus-crisis gaat?
Hoe vaak moet nog verteld worden dat de schade, sociaal, maatschappelijk, economisch en
voor onze gezondheid van de Corona-maatregelen vele malen groter is dan het leed dat ze
moeten voorkomen?
Hoeveel mensen moeten in onze landen nog sterven omdat ze door de Coronapaniek niet de
medische zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben of uit wanhoop zelfmoord plegen? Hoeveel
mensen in arme landen moeten nog van de honger sterven omdat de distributiekanalen door
alle maatregelen zijn onderbroken?
Hoeveel artsen, wetenschapsinstituten, virologen en wetenschappers uit andere disciplines
moeten hun reputatie op het spel zetten om een gefundeerd tegengeluid te laten horen?
Hoelang houden de media het paniek zaaien, het eenzijdig informeren, het negeren en
neersabelen van andere meningen nog vol?
Hoe lang blijven mensen nog op social media zitten die aan een steeds strengere censuur
worden onderworpen?
Corona is aangekomen op het niveau van het geloof. Een geloof stel je niet ter discussie, je
gelooft of gelooft niet. Half geloven is geen optie.
Voor mij zijn alle argumenten gewisseld, in alle toonaarden, alle talen, op video, op blogs, in
rapporten, brandbrieven. Wat meer kan posten van steeds dezelfde argumenten nog
bijdragen?
Ik ben na een half jaar mij in de materie te hebben verdiept er van overtuigd geraakt, dat de
mensheid is uitgegleden over zijn emotie, door belangen aangestuurde manipulatie en angst,
politiek opportunisme, onwetendheid, naïef vertrouwen in de instituties, zijn angst om een
afwijkende mening te verkondigen en daarmee heeft meegewerkt aan de grootste door de
mens veroorzaakte na-oorlogse humanitaire crisis.
Ik ben uitgepraat, alles is gezegd. De tijd zal haar werk doen. Het narratief vertoont scheurtjes,
haarscheurtjes, en op sommige punten begint de propaganda te wankelen.
Er is hoop. Het onvoorstelbare gebeurde ooit toch: de onneembaar geachte Berlijnse Muur
viel omdat een paar honderdduizend mensen de straat opgingen, keer op keer. Terwijl 17
miljoen Oost-Duitsers naar ‘Aktuele Kamera’ (NOS-Journaal) zaten te kijken hoe die ‘paar
gekken’ de straat op gingen, sloeg de paniek op het Politburo toe. De censuur werd verscherpt
en de STASI voerde de jacht op andersdenkenden op.
Het zal met de Coronamuur niet anders gaan. Die valt in stilte of met oorverdovend geraas.
Dan kunnen de geschiedschrijvers, wetenschappers, onderzoeksjournalisten, cineasten en
elke individuele burger aan het werk om de komende jaren een antwoord te zoeken op de
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vraag: hoe kon een hoog opgeleide beschaving zo in paniek en angst vervallen vanwege een
virus?"
Naam van de schrijver bij de redactie bekend

_____________________________________________
Een ongeruste moeder
Met nog bibberende handen heb ik zojuist op verzenden gedrukt van onderstaande brief...
oepsiefloepsie..... Gebruik het, misbruik het, prijs het, negeer het of verwerp het als je ouder
bent van een kind dat een mondk@pje moet dragen op school, maar ik MOEST dit schrijven.
Holy cr..
Geachte mevr . . . . .
Wat ik beter niet had kunnen doen maar helaas wel gedaan heb, was voor het slapen nog even
kijken of er een mail van het Dalton in de mailbox zou zitten, want ergens voelde ik al wel wat
ik nu weet: een brief over de mondkapjesplicht.
Het is nu vroeg in de ochtend en ik heb nog geen oog dicht gedaan. Waar ik vol onmacht en
boosheid lag te woelen, is dit nu omgeslagen in een verlangen vanuit een groot hart voor alle
leerlingen en veel fijne docenten op uw school om de mondkapjesplicht in de pauzes en
tijdens het wisselen van de lessen per direct te schrappen.
Laat me dit zeggen: Normaliter zou ik niet na de hele nacht niet geslapen te hebben de laptop
aanzetten om een brief naar school te typen, maar ik kan niet anders. Normaliter zou ik ook
al helemaal niet de woorden gebruiken die ik nu ga gebruiken, maar ik kan niet anders…
En normaliter zou ik sowieso niet zo snel van me laten horen omdat ik liever op de achtergrond
ben of vind dat een ander het beter kan verwoorden, maar ik kan niet anders…
Hoewel deze mail getypt is n.a.v. uw brief van gisteren, is het zeker niet als persoonlijke aanval
bedoeld.
Dit MOET echter gezegd worden, want wat er nu gaande is vanuit de overheid heeft niets
meer met gezondheid te maken. NIETS. We komen nu op het terrein van hoe er gespeeld
wordt met de gezondheid van iedereen en daarom maak ik deze mail voor u, uw team en
vooral voor alle leerlingen van uw school, want als het aan mij ligt, mag er geen verplichting
komen van mondkapjes. Als er niemand voor de gezondheid van de leerlingen opstaat, zal ik
het bij deze doen, want ik maak me grote zorgen over de fysieke en geestelijke gezondheid
van de pubers die uw school rijk is.
Voordat ik uitleg geef, wil ik u allereerst aangeven dat ik altijd zeer tevreden ben geweest over
de gang van zaken op het Dalton. Wat ik als ouder van drie kinderen op het Dalton heb gezien,
is dat er veel betrokkenheid is en ruimte voor het individu. Ook heb ik ervaren dat er gedacht
wordt in kansen en mogelijkheden en hulp geboden waar nodig. Ik ben dus geen ouder die wil
uithalen naar wat er allemaal niet klopt, zeker niet. Ik mail u omdat de pijn in mijn hart over
uw brief van gister over de mondkapjes, naar buiten wil, zoekende en vragende naar (andere)
oplossingen.
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Want… Heeft u zich wellicht al eens buiten de berichten van de main stream media om
afgevraagd waarom we massaal dringend geadviseerd of zelfs gedwongen worden om
mondkapjes te dragen terwijl Hugo de Jonge maandenlang heeft gezegd dat het dragen van
mondkapjes volstrekt onzinnig is?
En de onafhankelijke wetenschappers, steeds meer artsen en verpleegkundigen en andere
mensen uit het veld van gezondheid, maar zelfs het RIVM nu nog steeds aangeven dat een
mondkapje geen enkele bescherming biedt (interview Jaap van Dissel)?
Dat afgelopen week ook bij het programma Kassa te zien was dat studenten van de TU Delft
haarfijn lieten zien dat alle soorten mondkapjes die ze hadden getest, een dikke onvoldoende
scoorden, absoluut geen veiligheid gaven, sterker nog: alleen nog maar voor méér
ziektekiemen zorgen en de alom bekende witte met blauwe als slechtste scoorden?
En heeft u zich al wel eens afgevraagd waarom we alleen niet werkende, niet medische
mondkapjes mogen dragen zoals ook op de verpakking staat van de alom bekende wit met
blauwe mondkapjes? Dat het zelfs strafbaar is als we een werkend medisch mondkapje
dragen?
We weten inmiddels dat het een instrument van gedragsbeïnvloeding is, een troef die door
politici wordt uitgespeeld en die niet door onafhankelijke medici of wetenschap wordt
ondersteund, sterker nog: het omgekeerde is het geval. Dus wat wil men hiermee bereiken en
wat voor effect heeft het op onze gezondheid? Of nog preciezer: wat voor effect heeft het op
onze ademhaling en ons leven? Die vraag wordt mij als ademtrainer regelmatig voorgelegd,
maar voordat ik daar op in ga: Wist u dat de IFR van het ‘C’-virus voor mensen onder de 70
jaar slechts 0,05% is? En dat over de gehele wereldbevolking dit slechts 0,13% is? Dus vanwaar
de paniek?
En weet u ook dat de pcr-test een foutmarge heeft tussen de 89-94%?! En dat ‘besmettingen’
iets anders is dan positief geteste mensen? De percentages en getallen die ik noem zijn
officiële cijfers… Wereldwijd hebben zich al meer dan 87000 verpleegkundigen en duizenden
artsen, wetenschappers en juristen zich verenigd. Met naam en toenaam laten zij zich horen.
Dit doen zij niet zomaar!
Niet alleen heb ik me sinds maart meer dan 800 uur verdiept in veel hoe’s en waarom’s van
deze hele rare tijd, ik heb mij de afgelopen 15 jaar intensief beziggehouden met de ademhaling
en gezondheid in het algemeen. Ik kan u verzekeren dat wat er nu als experiment op ons wordt
losgelaten, verre van gezond is voor de mens. Sterker nog, we zijn in een levensgevaarlijk
experiment terecht gekomen (ademen is leven, experimenten met ademen zijn experimenten
op het leven).
Het is vast geen toeval dat er vorig jaar een Nobelprijs werd uitgereikt aan drie
wetenschappers die ontdekten dat onze cellen reageren op en zich vormen naar beschikbare
zuurstof.
Iets vergelijkbaars ontdekte een andere Nobelprijswinnaar, Dr. Otto Warburg, al diep in de
vorige eeuw, waarbij hij het verband legde tussen zuurstof en het ontstaan van kanker. Waar
zuurstof in het lichaam is, kan geen ziekte ontstaan en waar al ziekte is, is zuurstof de grootste
helende factor. ADEM IS LEVEN zoals hierboven gezegd. We kunnen weken zonder eten,
dagen zonder drinken maar slechts minuten zonder adem. Zó belangrijk is ademhalen. We
doen dat gemiddeld tussen de 16 en 24 duizend keer per dag. Hoe we ademen bepaalt de
kwaliteit van ons leven. En laat precies dáár nu mee geëxperimenteerd worden…
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Dus mijn mail gaat over de adem van uw ‘school’… uzelf, uw team en vooral van de leerlingen.
Ademen geeft levensrecht… Het kan niet zo zijn dat uw leerlingen een deel van hun
levensrecht kwijt raken door iets wat opgelegd wordt en niet werkt, zelfs schadelijk is.
Veel mensen, en ik zie dat zeker ook bij pubers, zijn al geen beste ‘ademers’.
Er is een direct verband tussen westerse welvaartsziekten als angst en depressie en
oppervlakkig ademen. Hoe hoger iemand in de borst ademt, hoe meer angst en stress iemand
ervaart. Technisch gesproken: door de oppervlakkige ademhaling wordt het sympathisch deel
van het zenuwstelsel geactiveerd, dat deel waar de evolutie ons mee heeft uitgerust om snel
weg te kunnen rennen voor een roofdier of als dat niet lukt, om te kunnen vechten. We maken
daarmee adrenaline aan, wat ons in een verhoogde staat van alertheid brengt, en dus ook
angstig. Als die staat van zijn lang aanhoudt raken we gestrest, en uiteindelijk uitgeput. We
worden ziek.
Daarnaast zijn mensen zoals u weet, sociale wezens. We zijn uitgerust met wat Dr. Stephen
Porges noemt een ‘sociaal betrokkenheidssysteem’. We kunnen razendsnel de gezichten en
stemmen van onze soortgenoten lezen en interpreteren. Een toonheffing of
gezichtsuitdrukking vertelt ons brein in een fractie van een seconde of we te maken hebben
met een mogelijke aanvaller of een veilig persoon. Nu hebben we de puzzelstukjes van het
levensgevaarlijk sociale experiment bijna allemaal bij elkaar: door de mondkapjes ontstaat er
een onveilig gevoel, temeer omdat we de mensen om ons heen niet meer goed kunnen zien
en horen. Sterker nog, we krijgen voortdurend de boodschap dat we niet veilig zijn. Hierdoor
worden we keihard geraakt in ons oerbrein, onze reptielschors, waar het instinct om te
overleven zit.
Overheden hoeven maar op een paar knoppen te drukken om dat brein flink overstuur te
maken, zo blijkt. Ik zie, en met mij heel veel andere mensen, hoe snel mensen bereid zijn om
hun vrijheden op te geven. Een levensgevaarlijk experiment… Overdrijf ik…?
Terug naar de mondkappen. Die benemen dus de adem en houden ons in hyperalerte staat.
Tel daarbij op dat ons sociale betrokkenheidssysteem niet meer goed in kan schatten of
iemand vriend of vijand is en we zien dat we flink van elkaar vervreemden. We mogen elkaar
ook niet meer aanraken. We weten inmiddels dat het virus zich niet middels voorwerpen en
aanraking verspreidt, en toch moeten we afstand van elkaar houden. Waarom?
Het sociale betrokkenheidssysteem waarmee we uitgerust zijn, komt tot rust als we
vastgesteld hebben dat iemand vriend of vijand is. Dáár is de handdruk voor, even een hand
op de schouder, of een zachte omhelzing; om het ‘dier in ons’ gerust te stellen. Kust veilig, de
ander is een deel van onze stam, een bevriend persoon. Dan komt ons zenuwstelsel tot rust.
En daar staat sinds het aannemen van de spoedwet nu dus zelfs gevangenisstraf op. Normale
menselijke interactie is vanaf nu verboden en strafbaar.
Zoals al gezegd, we zitten in een levensgevaarlijk sociaal experiment. En nee, ik houd mij in
deze mail niet bezig met het complotdenken over welke kwade genius dit zieke spel de wereld
in geholpen heeft. Ik kijk vooral naar wat zich zichtbaar en diep in ons lichaam en onze psyche
afspeelt. En dat ziet er op zijn zachtst gezegd niet lekker en niet fijn uit. We worden massaal
richting meer onvrijheden gedreven, en de massa doet vrijwillig mee, vaak uit onwetendheid
over wat virussen nu wel en niet kunnen, niet zelf meer logisch na te denken of om eigen
hachjes te redden, zogenaamd voor de veiligheid van anderen (wat dus niet klopt zoals u
hierboven en hierna kunt lezen).

31

Dus nu weer terug naar de adem en uw brief van gister. Als u als school de mondkapjes
verplicht, wordt de gezonde, voedende, helende adem dus ontnomen op de momenten dat
ze gedragen worden. Iedereen die mondkapjes draagt wordt daarmee gedwongen om
oppervlakkig te ademen en daarmee komt iedereen, vroeg of laat, of men nu wil of niet,
automatisch in de stress mode, in de vecht of vlucht modus, en uiteindelijk in bevriezing. Het
systeem wordt bestuurd door adrenaline. Om e.e.a. te ‘counteren’ maakt het lichaam cortisol
aan, een anti-stresshormoon. Als daar te veel van in het bloed komt, komt er uitputting en
ziekte en dan heb ik u nog niet eens vermoeid met wat er verder fysiek nog gebeurt als de
eigen toxiciteit weer wordt ingeademd. Dus waar in de politiek gezegd wordt ziekte te
voorkomen, zal het juist ziekte veroorzaken.
En zeg me nu niet: het is alleen maar in de pauzes en tijdens de wisseling van uren. Waar is de
grens? Weet u nog… we kunnen slechts een paar minuten zonder zuurstof…. En de een zal
eerder klachten krijgen dan de ander. Leerlingen zullen zich na een pauze of wisseling van
lokaal minder kunnen concentreren, focussen of er met hun aandacht bij kunnen blijven. Er
zal meer vermoeidheid ontstaan en klachten zoals hoofdpijn…. En wat gebeurt er als iemand
bezwijkt aan zuurstofgebrek? Wie is er dan verantwoordelijk?
Het puberbrein is daarnaast nog volop in ontwikkeling. Nu al komen onderzoeken naar buiten
waarin aangegeven wordt dat het dragen van mondkapjes mogelijk blijvend schadelijk is voor
deze ontwikkeling.
Wat nodig is, is weer werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van iedereen
op uw school. Rust, liefde, vriendschap, aanraking en een diepe ontspannen ademhaling zijn
belangrijk. We zijn als sociale wezens ontwikkeld. Door fijne sociale contacten voelen we ons
veilig en in veiligheid versterkt het immuunsysteem en als deze sterk is, kan het ieder virus of
andere bedreiging op eigen houtje aan. Daar is ons immuunsysteem voor gebouwd!
Ik weet zeker dat uw docenten biologie dit ook weten.
Ik weet ook zeker dat u het allerbeste voor uw leerlingen en uw medewerkers wilt.
En het zal voor u niet makkelijk zijn om keuzes te maken als er medewerkers, ouders en andere
scholen uit de overkoepelende organisatie vóór en tegen zijn.
Maar als u werkelijk uw hart wil laten stromen naar uw de leerlingen, als u werkelijk het beste
voor uw leerlingen wilt, als u werkelijk beide kanten van de medaille kent, weet u dat het
verplichten van het dragen van mondkapjes niet de beste keuze is. Ik vraag u: laat het
tenminste vrij.
Of zoals u zelf zegt op de website: Wij bieden onze leerlingen een leer- en leefomgeving die
prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen
mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen
verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Passend bij de
tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Zo willen wij de intrinsieke motivatie
van onze leerlingen verhogen. En daarmee de basis versterken voor hun verdere ontwikkeling
Daarom vraag ik: maak de keuze vanuit uw hart. Uw hart voor uw school, uw medewerkers en
zeker ook voor uw leerlingen!
Onze adem is het grootste geschenk om te leven. Te leven zoals we als mens bedoeld zijn.
Ik zou het fijn vinden als u mij persoonlijk terugmailt. Geen algemene mail dat u zich aan de
regels moet houden. Als we alles doen wat ons opgelegd wordt, is er geen vrijheid meer.
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Met vriendelijke groet,
Naam bij de redactie bekend
p.s. Deze mail heb ik geheel op persoonlijke titel gemaakt. Ik verwacht dan ook dat u mijn
dochter die op uw school zit, daar niet op aankijkt of aanspreekt. Zij weet niets van deze mail,
zou dit ook niet willen want zij blijft hier het liefst onzichtbaar in of op de achtergrond.

_____________________________________________
"Hoe vermijd ik een pandemie?"
Deze vraag werd ongeveer 40 jaar geleden gesteld aan Osho.
"Je stelt de verkeerde vraag", antwoordde Osho,"de juiste vraag zou moeten zijn:
Hoe vermijd je de angst om te sterven veroorzaakt door de epidemie (pandemie)?
Omdat het heel makkelijk is om het virus te vermijden,is het erg moeilijk om de angst in jou
en in de wereld te vermijden.
Mensen zullen meer sterven aan deze angst dan aan de epidemie (pandemie).
Er is geen virus in deze wereld gevaarlijker dan angst.
Begrijp deze angst, anders word je een dood lichaam voordat je lichaam sterft.
Het heeft niets met het virus te maken.
De enge sfeer die je op deze momenten voelt is collectieve waanzin...
Het is duizend keer gebeurd en zal blijven gebeuren.
En het gaat gewoon door als je de psychologie van drukte en angst niet begrijpt.
Meestal houd je je angst op afstand, maar in het moment van collectieve waanzin kan je
bewustzijn volledig verloren gaan.
Je zult niet eens weten wanneer je de controle over je angst verloor.
Dan kan angst je alles laten doen.
Kijk geen nieuws dat angst triggert.
Stop met praten over de epidemie, keer op keer hetzelfde herhalen is als zelfhypnose.
Angst is een soort zelfhypnose.
Dit idee zal chemische veranderingen in het lichaam veroorzaken.
Als je keer op keer hetzelfde idee herhaalt, wordt er een chemische verandering getriggerd
die soms zo giftig kan zijn dat het je kan doden.
Tijdens een epidemie wordt energie over de hele wereld irrationeel.
Zo kun je altijd in een zwart gaatje vallen.
Meditatie wordt dan een beschermende aura waarin geen negatieve energie kan
doordringen.
Ik ben er klaar voor"
- Osho
Met dank aan degene die dit deelde op facebook
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Biologisch...(een verhaaltje, maar géén sprookje !)
Allang wél aangetoond níet alleen voor het milieu maar óók direct voor de gezondheid
béter, nee noodzákelijk en in feite onmisbaar !!
Al in de jaren '90 werden door de professoren Dan Burke en Gerry Potter stoffen in planten
ontdekt, bepaalde afweerstoffen (fyto-alexinen), die alléén door de plant worden aangemaakt
bij áántastingen--door vraat, virussen, bacteriën, maar met name door schimmels !!
Stoffen die wij--ontdekten zij--net als andere 'vitamines' per se nodig hebben om alle
mogelijke
--ook de ernstigste--('welvaarts'-)kwalen te vermijden, vóór te zijn...dan wel zelfs alsnog te
genézen...met name ook in de eerste plaats kankers !
Om deze redenen door de heren dan ook 'salvestrolen' (= 'reddende stoffen') gedoopt
In feite zouden het overgrote deel van alle kwalen in feite simpel gebreksziektes, ontbreken
van voldoende natuurlijke weerstand zijn, direct of indirect ! Vergeet even het 'erfelijk
bepaald'-verhaal
dat al te vaak als smoes uit gemakzucht gebruikt wordt !
Denk even aan de scheurbuik (scorbutis) en vitamine c en de rachitis en de beri-beri, allemaal
in het verleden simpel opgelost door overstappen naar volwaardiger voeding !!
Deze 'salvestrolen' (vaak beetje 'bitter') kunnen dus alléén in voldoende mate voorkomen in
planten die op zeer natuurlijke wijze--onbespoten, níet in kassen en/of op kunstbodems of op
door kunstmest verziekte grond en door kunstmest opgejaagd etc. etc. etc.--groeien...
In gewassen die dús altijd blootstaan aan énige mate van aantasting !!
Dús biologisch of zelfs biologisch-dynamisch geteeld of in/uit uw eigen moestuin of in/uit de
vrije natuur !
Ooit gedacht dat matige aantasting juist heel goed en nódig zou kunnen zijn ?
Van andere zaken al veel langer bekend natuurlijk...Steriliteit alleen soms vereist en nuttig !
En waarom dit alles niet al jaren op voorpagina's en uitgebreid in het nieuws ??
Er spelen heel andere--minder eerlijke--belangen om dit bewust zo lang mogelijk niet
al teveel aandacht te geven ! Vul zelf ook maar wat in...Niet ál te moeilijk...
Uitdaging : geef mij links of andere verwijzing naar énig bestaand onderzoek dat aan zou tonen
dat Burke en Potter fout zitten, dat hun onderzoeken, bevindingen en claim ónjuist zijn !
Dat het allemaal níet waar is ! Vast wel intellectuelen hier die menen dat te kunnen ?!
Vraag daar vanuit simpele kinderlijke eerlijke onschuld en keiharde logica al járen om bij tal
van
toch verantwoordelijke instanties : Voedingscentrum, Consumentenbond, RIVM (en die met
name niet alleen op dit vlak...),wetenschappelijke bureaus van politieke partijen enz. enz. enz.
Zij zijn daar niet toe in staat, geven niet thuis, blijven alleen hun eigen vooringenomen riedels
herhalen : gaan niet in op wat voor argumenten dan ook....
Het is niet bepaald waarheidsvinding die vooropstaat ! Waarvan akte !
Go ahead, make my day !
Google een en ander maar eens na !
Groetend, Rudolf
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Stichting vaccinvrij
Helaas is onze vaste columnist Ellen Vader van stichting vaccinvrij ziek en moeten we het
zonder haar column doen
Vanuit de nieuwsbrief van stichting Vaccinvrij delen we graag een aantal bijdragen.
Graag wijs ik u op de docuserie: ‘The Truth about vaccines’. De afgelopen jaren is Nederland
erg gepolariseerd geraakt. Alleen de mensen die zelf bereid zijn om onderzoek te doen naar
vaccins – buiten de media, de vaccinlobby, het universitair medisch onderwijs en de
nascholingsdagen voor artsen om – krijgen de informatie die hen in staat stelt om door de
zorgvuldig opgestelde rookgordijnen heen te kijken.
https://stichtingvaccinvrij.nl/the-truth-about-vaccines-op-herhaling-13-23-oktober-gratiste-bekijken/
Isa Kriens is de initiatiefneemster van ‘de kleine activist’. Zij is een van de vele Nederlanders
die voelt: ik moet iets doen. Zeer actief op Facebook en laat haar stem horen luid en duidelijk
horen. Eerder publiceerden wij een toespraak van haar die zij deed tijdens de ‘Vrouwenmars’,
georganiseerd door Vrouwen voor Vrijheid. In dit artikel vragen wij uw aandacht voor ‘andere
geluiden’, gevolgd door een interview met Isa Kriens op Café Weltschmerz.
https://stichtingvaccinvrij.nl/juriste-isa-kriens-over-het-leed-dat-niet-in-de-mediaverschijnt-de-maatregelen-moeten-stoppen/
WE’RE LIVING IN 12 MONKEYS’ – DOCUMENTAIRE OVER DE AGENDA ACHTER COVID-19
door Door Frankema | 25 apr 2020 | COVID-19, Politiek
De film ’12 monkey’s’ was voor documentairemakers Aaron en Melissa Dykes aanleiding om
de situatie die we leven rond COVID-19 diepgaand te analyseren. Nieuwe technologische
ontwikkelingen maken het mogelijk om volledige controle over de mensheid te hebben.
Bestaan er plannen die dat voor ogen hebben? En zou de pandemie de perfecte dekmantel
kunnen zijn om deze plannen versneld ten uitvoer te brengen?
De meest essentiële thema’s in de vaccinatie discussie zijn: veiligheid en vrijheid en
verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vrije mensen blijven, dat we
gezond blijven, en dat er geen medische dictatuur ontstaat?
Dit zijn zaken waarover we NU na moeten denken… Hopelijk kan de onderstaande film u
hiertoe inspireren.
https://stichtingvaccinvrij.nl/were-living-in-12-monkeys-documentaire-over-de-agendaachter-covid-19/
Reiner Fuelmich is een ervaren advocaat, die in zijn 26-jarige carrière met succes rechtszaken
heeft gevoerd tegen frauduleuze multinationals. Hij is ook een van de vier leden van het
‘German Corona Investigative Committee’. Sinds 10 juli 2020 heeft hij een groot aantal
getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te vinden op
de vele vragen over de Corona-crisis. Fuelmich zegt in het begin van het filmpje het volgende:
https://stichtingvaccinvrij.nl/belangrijk-buitenparlementaire-onderzoekscommissie-vanreiner-fuelmich-kijk-alstublieft/
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Bang zijn is de nieuwe trend
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Virusmythe
Hanna heeft in vorige nieuwsbrieven geschreven over het al dan niet bestaan van virussen. Hierbij nog
aanvullende informatie.

Adrian takes a look at Germ Theory and pokes a couple of big holes in it. Please find below an
excellent 10 page PDF from a homeopathy course that you can download and read. Another
one slightly longer - The Dream and Lie of Louis Pasteur.
https://www.youtube.com/watch?v=ne4KfrYxLkw&feature=emb_logo
http://www.homoeopathytraining.co.uk/docs%20main/downloads/Exposing%20the%20
Myth%20of%20the%20GERM%20THEORY.pdf
This video, presented by Caroline Markolin, Ph.D., provides an in-depth analysis of the
standard “Virus”-theory in the context of German New Medicine (GNM). More information is
available at https://www.youtube.com/watch?v=eQLjqne2CEU&feature=emb_logo
Hier de link naar een zeer uitgebreid en interessant artikel over de planning van de pandemie.
Helaas in het Engels, maar de vertaalmachine helpt ons er wel doorheen.
Ik heb er nog wel een kanttekening bij.
Er is namelijk sprake van dat men een virus opzettelijk uit een lab in Wuhan zou willen laten
ontsnappen. Dat verhaal is voor ons natuurlijk overbekend, maar ik zet er grote vraagtekens
bij, omdat dat verhaal het in de media goed doet en niet overeenkomt met de wetenschap
dat virussen als exosomen niet kunnen ontsnappen en niet besmettelijk zijn. Ik beheers het
Engels niet, dus misschien is in de duistere planning bedoeld dat dit verhaal de wereld
ingebracht zou moeten worden.
Ik kan het alleen zo zien: het woord virus betekent gif en astraal gezien “Het Kwaad”. Het
Kwaad wordt inderdaad losgelaten op de mensheid, maar wat er mogelijk in Wuhan
geknutseld zou kunnen zijn, is mogelijk een onderdeel van wat er in het komende vaccin komt
te zitten. Ziekmakende factoren zijn er al volop, mondiaal gecreëerd (uitrol 5G, spray uit
vliegtuigen, slechte kwaliteit voedsel en water, schadelijke medicijnen, schadelijke testen in
de neus, schadelijke mondkapjes, isolatie van mensen, gecreëerde angsten, enz.), maar het
grootste kwaad zal via de vaccinaties moeten komen. Die zullen onze menselijkheid
onomkeerbaar aantasten.
Er is maar één uitkomst volgens mij en dat is het licht van binnen brandend houden: het
bewaken van datgene wat we onze ziel (bezieling) noemen. Ons biologische bestaan wordt
ernstig aangetast, maar we kunnen onze ziel veilig stellen door ons niet te laten beïnvloeden
door het duister dat zich om ons heen wil samenpakken. Laat dat gaan! Ga er niet tegen
vechten, want dat geeft er juist voeding aan. Kies zonder strijd gewoon je eigen weg, de weg
die ons hart ons wijst. Als het goed met ons is, dan verlangen wij naar licht en niet naar strijd.
https://www.abzu2.com/ultimate-proof-covid-19-was-planned-to-usher-in-the-newworld-order-∞-edward-morgan/
Hanna
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Hydroxychloroquine
Vitamine D in een hoge dosering blijkt een probaat
middel tegen Corona. Zonlicht is dus goed, binnen zitten
niet. Verder vette vis eten, blikje sardines leeg eten in
plaats van een koekje. Zalm en tong voor de elite,
makreel en haring voor de gewone man. Wisten we dat
niet?
Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meyel stelde al aan
het begin van de crisis dat een behandelplan van vier
dagen hydroxychloroquine, drie dagen azitromycine en
vier dagen zinkorotaat al zijn negen coronapatiënten
genas.
Volgens Elens was vooral de toevoeging van zink bij de
bestrijding van het coronavirus van cruciaal belang. Een
Amerikaanse dokter, Stella Immanuel stelde het zelfde
resultaat vast. Het ultieme wondermiddel bleek het niet,
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maar het was wel goedkoop, Trump prees het aan en elders werkte het goed. Niet hier, want
onze toezichthouders vonden het ‘onvoldoende onderzocht’.
Ho, ho, manipulatief Nederlands onderzoek liet de invloed van zink weg en kwam zo tot
negatieve bevindingen. Elens kreeg veel bagger over zich heen, werd voor de bus gegooid,
maar krijgt wereldwijd steeds meer gelijk. De oplichters van het RIVM naaien ons. Zo is de
griepprik een niet-correct geteste overbodige medische handeling, die ons miljoenen kost
(TIEN JAAR GELEDEN in Zembla). Dat wisten we dus al lang!
En dan blijkt uit onderzoek in de Isala klinieken in Zwolle dat het antimalariamiddel
hydroxychloroquine bij coronapatiënten op de verpleegafdeling toch tot significant betere
resultaten leidt dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de intensive care ligt
53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit concluderen
onderzoekers van de Isala Klinieken in de regio Zwolle na zogenoemd landelijk retrospectief
onderzoek onder 1064 patiënten.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/antimalariamiddel-heeft-toch-effect-bijcoronavirus/ar-BB19SP04?ocid=DE_20201010_NLNL_election_1
Waarom is een geneesmiddel dat in de praktijk heeft bewezen mensen te genezen van COVID19 “omstreden”? Onderzoeksjournalist Del Bigtree stelt dat het criterium om een vaccin
versneld op de markt te mogen brengen is dat er geen andere behandeling voorhanden is. Er
IS een geneesmiddel voorhanden, maar de belangen zijn kennelijk te groot om dit te
erkennen.
Kim Grashoff stuurde mij een door haar geschreven rapport van maar liefst 74 pagina’s waarin
de werkzaamheid van het geneesmiddel Hydroxychloroquine (HCQ) onomstotelijk wordt
vastgesteld.
https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezenmensen-te-genezen-van-covid-19/

Mondkapjesplicht
Het hele mondkapjesverhaal van de overheid klopt gewoon niet!
https://www.facebook.com/meldpuntnederland/videos/387570642249817
CDC Rapport: Mondkapjes bevorderen besmettingen
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/17/cdc-rapport-mondkapjesbevorderen-besmettingen/?fbclid=IwAR3jYjf7lgXDyVsWMgWBGR52otzg_ChfLRzeOfr9NiptdlLY_FwJLAuyoA
Neuroloog waarschuwt voor hersenbeschadiging door mondkapje
Margareta Griesz-Brisson werkt als neuroloog in Mulheim en Londen. Ze vertelt waarom de
corona maatregelen, en dan met name het mondkapje een regelrechte ramp zijn niet alleen
voor jongeren, maar voor iedereen die zich de adem laat afsnijden.
https://www.dlmplus.nl/2020/10/02/neuroloog-waarschuwt-voor-hersenbeschadigingdoor-
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mondkapje/?fbclid=IwAR2DKfHeYhlyDXC9DzEq5IHXxa3BW9CPK3UdqLLsgTd8QUng6j__6V
dTjCI
De jeugd wordt gehersenspoeld in het dragen van mondkapjes
https://www.youtube.com/watch?v=lEWbC7mMbP4
Chirurgische maskers en stoffen maskers doen niets om
virale overdracht te voorkomen. We moeten ons
ondertussen allemaal realiseren dat nooit is aangetoond dat
gezichtsmaskers virale transmissie voorkomen of ertegen
beschermen. Dat is precies waarom ze nooit zijn aanbevolen
voor gebruik tijdens de uitbraak van de seizoensgriep,
epidemieën of eerdere pandemieën.
https://www.ellaster.nl/2020/08/01/als-maskers-nietwerken-waarom-dragen-chirurgen-zedan/?fbclid=IwAR1BvR_mXPLVBUUgTmW4XneK2qvpvbf5q7panchKF-3b1etOP_G-T6liAU
Onderstaande gerenommeerde gespecialiseerde juristen
verklaren het volgende over de juridische status van een
mondkapjesplicht:
https://corona-nuchterheid.nl/wpcontent/uploads/2020/10/VERKLARING-VANSTAATSRECHTGELEERDEN-INZAKE-HET-DRAGEN-VAN-MONDKAPJES-rev.pdf
Volgens de arbowet mag er niet worden gewerkt in ruimten waar het zuurstofpercentage
daalt beneden de 18%. Welk zuurstofpercentage zou er zijn achter zo’n kapje. Als dat lager is
dan moeten ze zeker bij de fysieke beroepen per direct worden verboden.
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/verstikkingsgevaar
https://www.arboportaal.nl/documenten/rapport/2006/06/23/wanneer-is-er-sprakevan-verstikkingsgevaar
Zie het deel over verplicht gebruik van PBM’s

PCR test
Via facebook, deel 1:
Ik ben analist. Een van mijn werkzaamheden is dan ook; die inmiddels beruchte PCR test... na
weken van interne conflicten heb ik vorige week op mijn werk het hoge woord er uit gegooid.
Ik kàn en wìl niet meer meewerken aan een systeem dat ons land naar de knoppen helpt. Hoe
klein en insignificant mijn rol ook is. Inmiddels heb ik mijn verhaal moeten doen aan de
afdelingsleider, de moleculair bioloog, de arts microbioloog en zelfs de bedrijfsvoering
manager van het ziekenhuis. Nu gaat het besproken worden met mijn collega's, voor zover ze
het niet al weten. En daarna wordt er een knoop doorgehakt over hoe om te gaan met mijn
wensen.
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Ik zou zo graag willen roepen dat ik iedereen gun om op te staan voor zijn/haar eigen
waarheid! Maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik er zelf bijna aan onderdoor ga. En dan
heb ik nog de 'mazzel' dat iedereen hier op m'n werk me de ruimte geeft mijn zegje te doen,
met me mee wil bewegen, nadenken, begrip toont! Oprecht respect van mijn kant voor mijn
werkgever (en collega's!)! Maar dan nog... het huilen staat me nader dan het lachen, ik voel
me zo alleen en betekenisloos. Ook zonder mij dondert de wereld wel door. En ondertussen
moest ik maar eens nadenken over wat ik ga doen als ze me toch niet toe kunnen zeggen die
pcr links te laten liggen.
Ondanks dat vreselijk eenzame gevoel, is er voor mij maar een juiste weg te bewandelen, en
dat is deze, opstaan voor wat ik voel dat juist is. Ik kàn niet langer onderdeel zijn van een
groots systeem dat de wereld een kant op manoeuvreert waarvan ik niet denk dat dat ten
goede komt van de mensheid. Misschien zit ik er wel naast, maar ik kan in ieder geval zeggen
naar eer en geweten gehandeld te hebben

Via Facebook, deel 2
Ik ben Eva, ik ben die analist... en ik heb de afgelopen dagen veel vragen gekregen. Over mijn
beweegredenen, mijn motivatie achter mijn besluit niet meer mee te willen werken aan de
sars pcr test. Waar heb ík nu precies moeite mee? Dat wil ik proberen uit te leggen...
Met de pcr test an sich heb ik niet veel moeite. Er zijn wel wat kritische punten (zoals een
goede validatie), maar in de pcr als test geloof ik wel. Het is mijn werk! Pcr's zijn echt heel
gevoelige en betrouwbare testen! Niet 100% nee, maar dat is geen enkele diagnostische test.
Dat is geen nieuw gegeven.
Waar ik moeite mee heb is de grootschalige screening die nu plaatsvindt zonder tussenkomst
van een arts om de resultaten te duiden en nuanceren.
Normaal is het zo dat een arts bij een patiënt met klachten een diagnose stelt op basis van
symptomen, en deze eventueel bevestigd kan worden door diagnostisch onderzoek, waarna
een behandelplan kan worden opgesteld om de patiënt te helpen. Nu is er geen arts te
bekennen, iedereen die het maar wil kan zich laten testen en het enige dat je hoort is positief
of negatief (positief voor wat dan precies? Wat betekent dat dan?) met als 'behandelplan';
sluit jezelf op en bel iedereen die je een knuffel hebt gegeven met de mededeling dat zij zich
ook moeten opsluiten.
Waar ik moeite mee heb is dat de overheid en de media de testresultaten (mijn
testresultaten!) gebruiken als stokpaardje om angst in te boezemen bij de bevolking en een
beleid uit te rollen waar ik totaal niet achter kan staan. Zoals ik in mijn eerdere post al schreef,
ik geloof oprecht niet dat we met de koers die we varen een beter en mooier land
bewerkstelligen. Maar ik ben wel een radertje in het rad dat deze koers vaart!
Er is me wel gevraagd waarom ik dat niet los kan koppelen. Ik doe mijn werk, ik doe mijn werk
goed, dat is mijn verantwoordelijkheid. En wat een ander doet met het eindresultaat is de
verantwoordelijkheid van die ander. Maar dat kan ik niet, en zo werkt het ook niet. Als we
allemaal op ons eigen eilandje blijven leven en niet de verantwoordelijkheid voor het geheel
nemen kan je met de beste intenties een land naar de knoppen helpen en ik vrees dat dat nu
gaande is. Vanuit die overtuiging, dat innerlijke gevoel dat het niet klopt wat we nu doen, kan
ik niet op mijn eilandje blijven zitten maar neem ik mijn verantwoordelijkheid als radertje van
het hele rad.
En dat... zouden meer mensen moeten doen...
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De gerenommeerde voormalige hoofdwetenschapper bij Pfizer, Mike Yeadon, geeft toe wat
velen tot nu toe alleen maar hebben vermoed: Bijna elke positieve Coronatest is vals.
https://www.frontnieuws.com/farmacie-insider-onthult-bijna-elke-positieve-coronatestis-vals/
HP/De Tijd – Drie wetenschappers kraken testbeleid
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/28/hp-de-tijd-drie-wetenschappers-krakentestbeleid/#comments

Een positieve pcr test betekent dat je genetisch materiaal aantoont maar niet per definitie dat
je levend virus aantoont en dus ook niet per definitie dat je levend virus aantoont waar iemand
ziek van is. Van Dissel legt het uit.
https://www.facebook.com/hetanderenieuwsop1/videos/3427981247313360
Al enige tijd is er discussie over de betrouwbaarheid van de PCR-tests waarmee
coronabesmettingen worden vastgesteld. Berichten over zogenaamde 'valse positieven' (tests
die een besmetting constateren waar er geen is) circuleren zelfs in de gevestigde media en
roepen de vraag op of het beleid gebaseerd wordt op onjuiste cijfers - een vraag die, nu er
wederom gedreigd wordt met nieuwe maatregelen - dringend beantwoord dient te worden.
Bovendien hebben velen mogelijk ten onrechte in quarantaine gezeten dankzij de
overgevoelige coronatests; bijna overkwam het ook Sven zijn stagiaire Rosanne. Zij vertelt wat
zij meemaakte nadat zij zich na een reis naar het buitenland liet testen. Zij werd uiteindelijk
gered door een aanvullende bloedtest, maar hoeveel "geregistreerde besmettingen" mensen met een leven dat werd stilgelegd - hebben die nooit gehad?
https://www.youtube.com/watch?v=ByWl3lNQKOU&fbclid=IwAR2e06ux71ulDuu8l41y1g
b_uzUzx9g-6TpKcWJH09eoLJjHw4TPfunE7S0

Allerhande linken
COLUMN – De regering bepaalt als alleenheerser wanneer een einde aan de coronadictatuur
komt. Op dinsdag 13 oktober 2020 stemden de partijen van VVD, CDA, D66, ChristenUnie,
GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus met een ruime Tweede Kamermeerderheid voor de
coronawet. Als enige van de regeringspartijen stemde ChristenUnie Kamerlid Voordewind
tegen.
Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeksen wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie,
circulaire economie, politiek en samenleving.
https://groningerkrant.nl/opinie/met-de-coronawet-mondkapjes-voor-onbepaaldetijd/?fbclid=IwAR1SBleDpa8sLGLpPRzFKAowFH0fGeNxQn8lPz7OXLvL0UDMjHPAtqlB68M
Speech door Isa Kriens bij de vrouwenmars in Utrecht (Vrouwen voor Vrijheid
In mijn professionele leven werk ik als juridisch adviseur bij een gemeente.
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Daar adviseer ik de manager van vuilnismannen en andere uitvoerders die zich bezighouden
met het schoonhouden en beheren van de stad. In mijn vrije tijd deel ik mijn mening en zorgen
over de maatregelen van de overheid in de strijd tegen Corona.
https://www.dekleineactivist.nl/speech-coronawet/
The moment for change is now. Artsen spreken zich uit!
https://www.youtube.com/watch?v=dVZQCsvPvsM&feature=share&fbclid=IwAR0sMkQA
qMiQTMmjpEPAetbE4wlmbtt1mrflAjVnwmO81h3QxwzXIxJp7A8
Duitse internist wijt covid-19 doden aan testprogramma’s en overbehandeling
https://www.transitieweb.nl/corona/duitse-internist-wijt-covid-19-doden-aantestprogrammas-enoverbehandeling/?fbclid=IwAR1VtlaoaS8MWHC9BJxLh3z8NZoKy5Ij7nHnsv3rn9XKeKCMO5
UmyLgSYuE
‘Virussen zijn net inbrekers. Je moet ze staande houden bij de voordeur’
Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma woonde jarenlang in Oost. Als
gastdocent gaf hij college op het Tropeninstituut in Oost. Hij woont nu in Ierland, maar komt
nog graag en regelmatig in Oost. Hij wijdde zijn leven aan het onderzoek naar de ecologie en
verspreiding van virussen en andere ziekteverwekkers.
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-devoordeur/?fbclid=IwAR3zVQwQM2ycW7PNccwMzSLESazhsCjmNdfDoEeXVk1fDoM1cSrx_i
GF34c
Dokters leggen uit dat de pandemie gepland was. Een groep van meer dan 500 artsen in Duitsland,
genaamd “Artsen voor Informatie”, heeft tijdens een nationale persconferentie een schokkende
verklaring afgelegd

https://www.frontnieuws.com/sluitend-bewijs-covid-19-was-gepland-om-de-nieuwewereldorde-te-lanceren/
De minister van Volksgezondheid van de Australische deelstaat New South Wales, Brad
Hazzard, versprak zich tijdens een persconferentie over de coronacrisis.
https://www.ninefornews.nl/australische-minister-zegt-nieuwe-wereldorde-in-plaats-vancovid/?fbclid=IwAR3sFmAwOxwfjGAgg6FYy6gNNqVk1b5x6eNVKLCz8_oQD9uPPagqhC3yzo
k
Tijdens een recent interview met CNN liet de Amerikaanse corona-expert Deborah Birx zich
ontvallen dat niet de overheid, maar Bill Gates de lakens uitdeelt.
Tijdens een interview met CNN liet ze zich ontvallen dat niet de overheid, maar Bill Gates de
lakens uitdeelt. Televisiedokter Sanjay Gupta vroeg haar of we beschikken over de capaciteit
om goed bron- en contactonderzoek te doen. Hierop antwoordde dr. Birx: “Ik denk dat dit de
reden is waarom de criteria die de Gates, die ehhhh… de federale overheid aanbeveelt vrij
streng zijn.
https://www.ninefornews.nl/oeps-corona-expert-verspreekt-zich-niet-overheid-maar-billgates-deelt-de-lakens-uit/
.
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WHO bevestigt (per ongeluk) dat corona niet gevaarlijker is dan griep
https://www.ninefornews.nl/who-bevestigt-per-ongeluk-dat-corona-niet-gevaarlijker-isdan-griep/?fbclid=IwAR0ZzFY5DYqzjiAswIQgGVH03L1cewJRAGR94IIjnjKErr3hTtfJ98VsL-4
Dr. Mike Yeadon, voormalig hoofdadviseur wetenschap van farmagigant Pfizer, heeft in een
radio interview bevestigd dat de complete tweede corona golf ‘fake’ is, omdat
wetenschappelijk is aangetoond dat de gebruikte testen vrijwel uitsluitend valse positieve
resultaten geven. Ondertussen blijkt uit cijfers van de Amerikaanse CDC dat het
overlijdensrisico voor mensen tot 50 jaar die besmet raken met corona bijna NUL is. Hieruit
blijkt andermaal dat social distancing en lockdowns zinloos zijn, en alleen extra maatregelen
om kwetsbare ouderen te beschermen meer dan voldoende zijn.
https://www.stichting-jas.nl/2020/09/ex-hoofdadviseur-wetenschapfarmagigant.html?fbclid=IwAR2JguUw3Ccv_SBBb3R28DJkrTFWe7GzVU6TMYECpBaD_0_F
MYjULldHPDc
Open brief van artsen en gezondheidswerkers aan alle Belgische autoriteiten en alle Belgische
media.
https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
Onze minister president is kort van memorie en heeft nooit een toespraak gehouden over
groepsimmuniteit
https://www.facebook.com/david.holkenborg.7/videos/178603130466422
Hoogleraar Pierre Capel pakt uit: “Mensen! Word eens wakker!”
Pierre Capel is hoogleraar en immunoloog.
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/19/hoogleraar-pierre-capel-paktuit-mensen-word-eens-wakker/
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/20/a-549-groeimiddel-in-vaccinswat-groeit-er-nou-beter-dan-kankercellen/
Dino en Peter Toonen ontbloten de hedendaagse situatie vanuit een multidimensionaal level.
Zijn er nog hogere krachten boven de Illuminati, die onze werkelijkheid besturen? Wie zijn de
ontwikkelaars van onze Matrix en wat hebben de Anunnaki hiermee te maken? Een unieke
aflevering waarmee Dutch Matrix zich meteen onderscheidt van alle andere Podcasten.
Chears! Boek Peter Toonen : Opgesloten in de Piramide Meer over Peter en zijn boeken :
peter-toonen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=JggN_kUjLu0&feature=share&fbclid=IwAR3wpjf0p4E
sag00hYgp4yRTp1BdvbTx6ni8YK1S49pC8h9_RVyd9zeqz4I
Sven Hulleman van een oorlog reeds verloren
https://www.youtube.com/watch?v=r1j0RIrD20I
JOIN us for an explosive, fascinating and controversial debate between 3 very different and
well-researched public speakers and lecturers; Claire Edwards, Steven Whybrow and John
Kitson,
https://www.youtube.com/watch?v=QRgPTz4yW9M&feature=youtu.be
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Stralingsimpact op de natuur
Het is slechts omstreeks 1973 dat Raman ontdekte dat ook alle frequentiebanden hoger dan
1 Ghz (de echte 5G straling!!!) de energietoestand van elektronen in alle andere atomen
beïnvloed.
Daar heeft hij dan ook de Nobelprijs van de Fysica voor ontvangen.
Een analysetoestel (spectroscoop) die gemaakt is op basis van zijn ontdekking heeft men dan
ook de Raman-spectroscopy genoemd.
Elke hogeschool student Chemie die studeerde na 1973 heeft dit in zijn lessenpakket
gekregen.
Je hoeft maar een glazen buisje met onbewerkte reagentia in het toestel te steken en je krijgt
een spectrogram met "alles" wat erin zit.
Maar... omgekeerd....Door die frequenties te stralen op een proefbuis met reangens stelde
men vast dat met de frequenties van 1GHz tot 90GHz men spectaculair snel chemische
reacties laat doorgaan.
Zowel anorganische als organische reacties.
Een simpel labo voorbeeld uit mijn studententijd:
De oxidatiereactie van tolueen met zuurstof tot benzoëzuur die met een
kaliumpermanganaat
als
katalysator
normaal 10-12
uren duurt,
gaat
met
microwaves zonder katalysator zo maar even 100% door op 5 minuten
Dit principe werk echter ook voor alle andere chemische reactie mechanismen die scheikunde
studenten moet aanleren, je zal er wellicht uit de lessen chemie ergens wel één van
herinneren:
Diels-Alder reactie, Ene-reactie, Heck reactie, Suzuki reactie, Mannich reactie, Hydrogenation
van [beta]-lactams,
Hydrolyse reacties, Dehydratie reactie , Esterificatie, Cycloadditie reactie, Epoxidatie,
Reductie, Condensatie en Cyclisatie reacties, enz... enz...
(Dat is ook de reden dat gevoelige personen gek worden van de jeuk in de buurt van
zendantennes, wifi routers enz. omdat de calcium huishouding in de huidcellen wordt
verstoord.)
En als ik dan de toegelaten zendvermogens op de website van de EU en van de Vlaamse
regering bekijk, dan denk ik dat onze politici door de 5G techneuten goed ingepakt zijn.
De hele 5G band (1 tot 90GHz) gebruiken voor het doel dat men beoogd is het openen van de
doos van Pandora!
Simpel voorbeeld van twee microgolffrequenties op waterstof en zuurstof:
Voor waterstof is de frequentie 2,45 Ghz die we kennen van de microwave ovens, maar voor
zuurstof is dit... 60GHz.
En het is net de 60GHz die men speciaal wil gaan gebruiken voor downloaden van gigantische
hoeveelheid data.
Dit is ook oorzaak van het buiten bewustzijn gaan indien je lucht inademend die bestraald is
met 60GHz (het flauwvallen van de politieagenten in Wuhan???).
Zuurstof in hogere toestand doet hemoglobine in ons bloed samenklonteren... te weinig
zuurstof naar de hersenen... buiten bewustzijn.
En dat werkt niet enkel op zuurstof in de lucht maar ook op alle moleculen die water, CO, CO2
O3 (ozon) bevatten.
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Dat is ook de reden dat men met petroleum nano-emulsies en lucht door bestraling met
vernoemde microgolven een super brandstofmotor kan maken om alle andere
verbrandingmotoren te vervangen.

Overige linkjes
Land van ons
Een coöperatie met jou als deelnemer
Land van Ons is een coöperatie. Bij een coöperatie wordt het dagelijks werk normaliter
gedaan door een aantal werknemers onder leiding van een directeur. Eigenlijk een gewoon
bedrijf. Meestal zijn deze mensen in loondienst van de coöperatie, of worden ingehuurd.
Bij Land van Ons werkt het net anders. We hebben geen directeur, maar een bestuur dat de
samenhang bewaakt en verantwoording aflegt aan alle leden. Niemand bij Land van Ons
wordt betaald. Wij kunnen dit doen omdat heel veel leden bereid zijn een stukje van hun tijd
en talent in te zetten voor het welslagen van onze doelen. We zijn letterlijk met elkaar aan
het ondernemen.
https://landvanons.nl/over-ons/

Plastic babyflesje
De richtlijnen voor het gebruik van plastic flesjes voor babyvoeding moeten worden
aangepast. Baby's die met een plastic fles worden gevoed, kunnen namelijk dagelijks meer
dan 1 miljoen deeltjes microplastic binnenkrijgen. Hiervoor waarschuwen onderzoekers van
de universiteit van Dublin in Ierland, meldt RTL Nieuws.
https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/onderzoekers-waarschuwen-voorplastic-flesjes-bij-babyvoeding/ar-BB1aciuB?ocid=msedgntp

Colofon
Redactie:
Teksten en foto’s:

Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker
Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Arie de Groot en vele anderen die ons
linken hebben gestuurd met informatie en video’s, waarvoor onze dank.
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