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Voorwoord
Van de week las ik dit op facebook, geschreven door Lisette Thooft
“De zoveelste bijeenkomst die nu vanwege de maatregelen digitaal wordt in plaats van in levenden lijve. Of ik het goed vind. Nee ik vind het niet goed en ik heb gemaild:
"Sorry, het spijt me, maar ik HAAT inmiddels online trainingen.
De term ‘live’ wordt zo verschrikkelijk misbruikt - het is niet levend, het is alleen simultaan
opgenomen en afgespeeld.
Er is een fractie van het contact dat je normaal zou hebben als je elkaar kunt aanraken.
Dus ik doe niet mee.
Zaterdag demonstreer ik weer mee op het Malieveld tegen de maatregelen. Veel meer dan
dat kunnen we op dit moment niet doen.
Maar ik verzet me in elk geval waar en wanneer ik kan tegen de digitalisering van de samenleving en de robotisering van de mens.
Graag tot betere tijden, als we weer menselijk contact kunnen hebben."
Het verwoordde mijn en onze gedachten van Project7-blad.
Dit is ook de reden waarom wij geen Gezond Verstand Lezingen organiseren. De behoefte aan
menselijk contact, direct kunnen reageren en het ook zien hoe mensen reageren, vragen stellen en menselijk contact door het lijfelijk naast elkaar zitten, in de pauze met iemand of meerdere mensen een gesprek aanknopen. Ik snap dat het digitaal aangeboden wordt, ik wil er
alleen niet aan meedoen. Trouwens we willen ook geen lezingen organiseren zolang de anderhalve meter maatregel van kracht is. Hetzelfde voor de studiegroepen en de wandelende
studiegroepen.
Alleen komen we bij elkaar met een paar kleine groepjes gelijkgestemden die niet vanuit project 7-blad samenkomen of wandelen, maar op persoonlijke titel waar we een kort verslag van
weergeven in onze nieuwsbrieven.
Het is zo belangrijk om in deze bizarre tijden met gelijkgestemden contact te hebben, bij te
praten, lief en leed te delen, te mediteren, onszelf en anderen in het licht te zetten.
In deze nieuwsbrief vind je
weer voldoende lees- en kijkplezier. We hebben weer tal
van verhalen en linkjes aangereikt gekregen. Vast wat vergeten te delen, volgende keer
beter.
Blijf genieten van de mooie
momenten en hou je energie
hoog.
Graag weer tot de volgende
maand!
groet,
Barbera
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Moeder Natuur schonk ons weer de nodige energie,
liet ons genieten en samen tot gesprekken komen...
een Supermiddag!
We kijken terug op een supermiddag. Heerlijk met een stel 'lopen zwalken' in het bos en langs
de buitenkant met zicht op het IJsselmeer.
Heel belangrijk om onze eigen energie hoog te houden, ons te voeden aan de prachtige natuur
en ons te laten inspireren door elkaars verhalen en kijk op bepaalde zaken.
Het heeft totaal geen zin om in een hoekje te gaan zitten kniezen, te blijven benoemen dat de
wereld om ons heen ons belemmert om van alles te ondernemen.
Dus... voor alles is een oplossing en wij zijn heerlijk aan de wandel gegaan.
De weersvoorspellingen leken niet goed maar de goede Goden waren met ons.
De zon kwam op vele momenten even alles in een gouden licht plaatsen en de herfstbladeren
die nog aan de bomen zaten leken wel van bladgoud.
Een middag met een gouden randje, een wandeling om te herhalen.
De zon, de wind, de herfstbladeren die onder onze voeten knisperden, de rode bottels, paddenstoelen, bemoste takken, alles leek van onschatbare waarde en het onderlinge contact
was overduidelijk het allerbelangrijkst.
Maar... voor alles is een oplossing en allen kregen foto's in de mail aangeleverd om nog even
na te genieten van de prachtige natuur.
Deze middag kunnen ze ons niet meer afnemen!
Op naar de volgende!
Anneke
Oktober 2020

5

6

Waardevol... Wij genoten, deelden, luisterden en inspireerden elkaar...

Heel belangrijk, gewoon met een stel samenkomen, luisteren naar elkaar, lachen en genieten
met elkaar maar... ook de realiteit van deze tijd onder ogen zien.
Samen relativeren, bezorgd zijn, elkaar vertellen dat wie zich bang laat voortduwen in de maalstroom van alle dag zich door angst laat leiden. Niet oordelen maar zelf buiten deze matrix
blijven, dat is de kunst.
We verzorgden de inwendige mens en deelden daardoor lekkernijen.
Na deze uurtjes kom je opgeladen thuis. Waardevol en zeer belangrijk. We laten ons niet meeslepen door de gekte bedacht door personen die blijkbaar niet volgens de ethische realiteit
leven.
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Anneke
Oktober 2020
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Citroenen, eieren, kruiden en azijn...

We kunnen terugkijken op een waardevolle en gezellige middag.
We zijn met enkelen aan de slag gegaan met citroenen, eieren, kruiden en azijn.
Citroenen op zout gezet, eieren ingemaakt en kruidenazijn gemaakt.
Leuke klusjes maar daarnaast was het belangrijk even gewoon met elkaar in contact te zijn,
even gedachten en tips te delen, gevoelens over de huidige tijd te omschrijven en gewoon
even de humor van bepaalde dingen in te zien.
De gezellige werkjes waren bedoeld om dit later thuis ook ten uitvoer te brengen. Vaak werkt
het stimulerend als je dit eerst met elkaar hebt ondernomen, thuis later hebt ervaren hoe
lekker iets kan zijn en dan heb je vanzelf zin dit vaker op het menu te plaatsen of als ondersteuning te gebruiken bij het bereiden van maaltijden.
Citroenen op zout zetten, eieren inmaken en kruidenazijn creëren is zo simpel, maar juist fantastisch om op deze wijze samen te ondernemen.
We kijken terug op een geslaagde middag.
De volgende keer organiseren we een High Tea.
Allemaal thuis iets voorbereiden en vervolgens samen genieten en de gesprekken komen dan
vanzelf op gang.
Uiteraard delen we de recepten en richten we ons qua theekeuze op verwarmende winterthee.
We moeten onszelf inspireren, heel belangrijk, juist nu!
Energie op peil houden, blij zijn met kleine dingen en genieten van het seizoen.
Moeder Natuur stopt niet met haar gulle gaven!
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Anneke
Oktober 2020
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Boek van de maand
Deze maand een drietal bijzondere boeken van Christina. Ze zijn zeer lezenswaardig. Ze gaan
over Christina von Dreien, nu een jonge vrouw van 19 jaar die is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en innerlijke wijsheid. De boeken passen helemaal in de tijd waar we nu in
zitten.

Christina deel 1
Tweeling als licht geboren
Bernadette von Dreien
Christina is een meisje van zestien uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe
generatie van jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien,
beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft ze blijk van een opmerkelijk
inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid
en innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden.
Moeiteloos gaat Christina op een heel natuurlijke manier om met diverse paranormale gaven
zoals multidimensionale waarneming, helderziendheid, telepathie en telekinese. Ze heeft het
vermogen om aura’s te zien, contact met het hiernamaals te leggen en te communiceren met
dieren en planten. Al vanaf de geboorte staat ze in een bewuste verbinding met hogere dimensies en beschavingen van het licht.
Als voorbode van een nieuwe fase in de evolutie van de mens is Christina samen met haar
tweelingzus Elena op Aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden. Ze zegt: ‘Het licht
is al overal op de wereld. Er is alleen nog iemand nodig die op de aanknop drukt.’
In dit eerste boek wordt het verhaal van Christina verteld vanuit het perspectief van haar moeder, Bernadette. Ze beschrijft Christina’s bijzondere geboorte, kindertijd en jeugd tot zestien
jaar. Het zijn jaren die in het teken staan van wennen aan het leven in de driedimensionale
wereld, geschoold worden en beproevingen ondergaan om zich op haar levenstaak voor te
bereiden, die Christina samenvat in de drie kernbegrippen vrijheid, waarheid en liefde.
‘Ik ben hier om de mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een verruimd bewustzijn.
Met een bredere horizon kunnen de mensen zelf inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat
op deze planeet. Ze kunnen dan voor elk facet van het leven nieuwe oplossingen en perspectieven ontwikkelen die succesvol en duurzaam zijn. Echter, mensen hebben een vrije wil. Het
hangt enkel af van de keuzes die ze maken.’
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/book/9789460151859
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Christina deel 2
Het visioen over het goede
Bernadette von Dreien
Dit tweede deel is ook weer vanuit het perspectief van Christina’s moeder,
Bernadette, geschreven. Zij vervolgt haar verhaal over de ontwikkeling die
Christina doormaakt: het einde van haar schooltijd, de onthulling van haar
levensplan en het prachtige begin van haar werk in het openbaar.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/book/9789460151866

Christina deel 3
Bewustzijn schept vrede
Christina von Dreien
Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg en werd met
een sterk verruimd bewustzijn en een veelheid aan paranormale gaven geboren. Daarmee behoort ze tot een nieuwe generatie jonge mensen die ons
een geheel nieuwe dimensie van het menselijk bestaan laat zien. Deze wegwijzers en impulsgevers zijn gekomen om ons te vertellen welke intrinsieke
waarde en grootsheid wij als mens hebben en hoeveel positief potentieel er
sluimerend in ons allemaal aanwezig is. Ze laten ons zien hoe we de kracht
van ons bewustzijn en de kracht van onvoorwaardelijke liefde kunnen gebruiken om op een helende en constructieve manier een nieuwe vorm te geven
aan ons individuele leven en het leven van de mensheid als geheel.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/book/9789460151873
Eind van de maand komt deel 4 uit en zullen we in de volgende nieuwsbrief delen.
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 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 en Het ‘wilde’ genieten –
Zomer zijn uit.
Het ‘wilde’ genieten – Najaar ligt bij de drukker en Het
‘wilde’ genieten – Winter komt er zo snel mogelijk achteraan.
De inhoud van deze boeken is een complete ‘cursus’ wildplukken en wildkoken.
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.
Zoek je een passend cadeau?
Wij verzenden de boeken inclusief verzendkosten ook naar een opgegeven adres als je een
boek cadeau wilt geven.
Leuk idee als je iemand een december cadeau
wilt geven of iemand met een verjaardag wilt
verrassen.
Je kunt een korte tekst opgeven zodat deze op
een briefje of kaart erbij gedaan kan worden zodat de ontvanger weet waar de gift vandaan
komt.

Mail Barbera en geef in het onderwerp aan:
Boek bestellen.
barbera@project7-blad.nl
Via Barbera krijg je het rekeningnummer van
Stichting Project7-blad.
Zodra de penningmeester heeft geconstateerd dat het bedrag bijgeschreven is zal Barbera het boek per post toezenden.

Mail naar : barbera@project7-blad.nl

13

Leuke recensie …
Met dank aan 'De tuin in vier seizoenen'...

14

Uienschillen...
Zonde om weg te gooien...
Uienschillen kun je drogen en daarna vermalen tot poeder om in gerechten toe te voegen.
Een andere optie is de schillen in royaal water aan de kook brengen en een uurtje laten sudderen zodat er een bouillon ontstaat die je fantastisch kunt gebruiken in soepen en sauzen.
De uienschillen die wij gebruikten werden in een pan aan de kook gebracht en daarna overgegoten in de slow cocker.
Na enkele uurtjes te hebben staan sudderen ging de bouillon na het zeven in glazen potten.
Brandschone potten, vullen tot iets onder de rand, deksel er goed opdraaien en daarna de
potten ongeveer een kwartier op hun kop zetten.
De deksels zijn prachtig gesloten, te zien aan het naar binnen getrokken midden van het deksel.
Eerdaags kan de bouillon in een pan soep.
Het drogen van de schillen gaan we ook uitvoeren. De droogoven is daar bijzonder geschikt
voor en op deze wijze gebruik je alles wat gezond is van uien in je gerechten.
De uien die uit deze schillen gepeld werden liggen in schijfjes te drogen in de droogoven.
We zorgen voor een voorraad voor de komende maanden.
Gezien alle gekke dingen die zich aan het ontvouwen zijn kun je beter maar zorgen dat je
diverse gezonde ingrediënten en producten voor de greep te hebt.
En... het is daarnaast ook nog leuk om te doen; beter mee dan om verlegen!
Anneke
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Mijn gedachten ten aanzien van het heden...
Geniet van al het moois om ons heen in de natuur.
De kleinste bloempjes schenken ons groot geluk.
Pak een goed boek, bijvoorbeeld de boeken van Christina
met haar heldere uiteenzettingen waar je blij van wordt.
En... laat iedereen die in angst leeft stoppen met zich te willen laten testen, kijk en lees de mainstream media niet meer
en wie met een muilkorf loopt: gooi weg dat kreng.
Wedden dat er niets meer aan de hand is?
En ja, er zijn mensen ziek, er overlijden mensen, maar niet meer dan in andere jaren tijdens
een griep.
De ene keer is het griep A, dan is het griep B en wie al verzwakt is door andere ziekten of
aandoeningen kan net dat laatste zetje krijgen.
Maar ook dat is van alle tijden!
Hieronder een citaat van Christina (geboren in 2001), die in september 2015 aan haar moeder
vertelt:
"Bovendien zijn de duistere machten van deze planeet slechts één druk op de knop verwijderd
van het gebruik van supervirussen en chemische en nucleaire wapens om hun wereldheerschappij te behouden."
Maar ondanks alle rampenscenario's is Christina optimistisch. Haar boodschap is duidelijk:
'Mensen moeten onder alle omstandigheden in het goede geloven. Ze kunnen beter geen angst
in zichzelf opwekken, maar erkennen dat ze zelf licht zijn. De aarde zal veranderen en daarmee
ook het aardoppervlak en de natuurwetten die daar gelden'.
Bladzijde 205 in deel 2 van Christina, opgetekend door haar moeder.
Geniet van de dagen ondanks dat het vroeger donker is, kouder, natter en ondanks de vele
donkere boodschappen.
Alles wat je aandacht geeft groeit!
Helaas is het lastig alleen in positieve stemming rond te huppelen maar toch... we doen ons
best!
Anneke Bleeker

16

De nieuwetijdsremedies – de Vortex
Heb je wel eens van een vortex gehoord? Het is een werveling van energie die zuigend of aantrekkend
is. Deze energie is niet zichtbaar behalve voor helderzienden, maar iedereen kan het wel voelen. Het
heeft de vorm als een werveling in water als je de stop uit het bad trekt, als lucht in whirlpools of
tyfoons ook wel tornado’s genoemd. Je kunt ze voelen, omdat ze iets met jouw lijf doen. Je kunt gaan
rillen, duizelig of misselijk worden. Ik kan je vertellen het is een hele vreemde gewaarwording. Alsof je
even het contact met de aarde kwijt bent. Ik heb dat zelf meegemaakt na een heling op een beurs. Na
een poosje zakte het af. Als je gaat rillen is het vaak een beschermingsvortex, je krijgt het dan ook
koud. Als je duizelig wordt dan verdwijnt dit weer als je bewust aan je voeten gaat denken die contact
maken met de vloer (dat heet gronden).
Misselijkheid komt opzetten, omdat de energie versnelt en dat voelt even ongemakkelijk. Denk maar
aan de draai- of zweefmolen als die net begint met draaien. Het duurt even en dan ben je eraan gewend en vind je het leuk. Dat geldt niet voor mijn man, die kan er absoluut niet tegen.
Daarom moest ik vroeger altijd met de kinderen mee in de draaiende attractie hihi
.

Vortexen zitten ook in jouw lichaam als energiecentra, ze worden de chakra’s genoemd. Verderop geef
ik je nog een boekentip als je hier meer over wilt weten. Vortexen kun je bewust gebruiken om iets in
gang te zetten en patronen te doorbreken. Ze trekken of zuigen de energie vanuit het universele energieveld aan. Via bloesemremedies kunnen ze ook opgewekt worden. De vorige keer heb ik over een
energieplaats verteld en dat is ook een vortex.
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AARDE VORTEX met WITTE ENGEL helpt loslaten van hele oude stukken
Deze remedie is gemaakt van een energieplaats
met een samensmelting van de energie van
edelstenen nl. de zwarte toermalijn, een
Lemurisch bergkristal en een superseven
mineraal. De zwarte toermalijn is de sterkst
aardende en beschermende edelsteen. Een
Lemurisch bergkristal heeft de frequentie van
Lemurië. Dat is een stad uit de oudheid met een
heel oude beschaving en als je daar meer over
wilt lezen dan raad ik je het boek van Aurelia
Louise Jones aan, het heet “Onthullingen over het
nieuwe Lemurië”. Een superseven mineraal is een combinatie van amethist, rookkwarts, rutiel, cacoxeniet, lepidocrosiet en goethiet in bergkristal en heeft een sterk transformerende werking. De
vortex van deze energieplaats die de aarde in gaat, maakt een diepe verbinding met een kern van licht.
Uit dit licht is de Witte Engel met een gouden bol in haar handen ontstaan.
Deze remedie helpt je met het maken van een diepe verbinding met de aarde en zorgt ervoor dat
emoties uit oude levens (heb je het boek van Hans Stolp al gelezen die ik getipt had?), die niet zo goed
verwerkt zijn in balans worden gebracht. Deze emoties kunnen in het huidige leven nog steeds problemen geven, zie het maar als gedragspatronen. Door de diepe verbinding met de aarde kan de ziel ook
beter manifesteren. Het is zelfs zo dat deze remedie je de kracht geeft om de oudste problemen, die
nog steeds op zielsniveau aanwezig zijn, op te ruimen. Daarbij helpt ook de connectie met Akasha
(gouden stad van kennis) en Atlantis (de verzonken stad) – ga eens op onderzoek uit of deze informatie
jou triggert
(vaak voel je een bepaald weten in je lichaam). Wanneer een manifestatie in de ziel
niet afgemaakt kan worden, soms voor eeuwen dan kan een crisis ontstaan (bijv. psychose, scheiding,
conflict of ernstige ziekte). Deze crisis vindt meestal plaats aan het einde van een periode van ontwikkelingen, waarbij het probleem dwingt om nu een wezenlijke verandering te maken zonder uitstel. De
remedie geeft ook inzicht dat je niet hoeft te strijden tegen het slechte, maar het los mag laten en dat
dit het moment is om in jouw kracht te gaan staan.
Een affirmatie die belangrijk is en je vaak kunt opzeggen is:
“Ik vernieuw, verander en manifesteer het diepste in mijn ziel, ik laat oude niet geïntegreerde en niet
gemanifesteerde emoties los en geef vorm aan mijn nieuwe richting.”

KINDER VORTEX voor het opruimen van alle trauma uit de kindertijd
Een bijzonder krachtige remedie voor kinderen,
maar ook volwassenen. Vaak heb je niet in de gaten
hoeveel invloed de tijd in jouw moedersbuik, jouw
geboorte en het opgroeien een rol speelt in de gezondheid en hoe je je voelt. Deze remedie is gemaakt van een energieplaats met een vortex met
een engel met een gouden bol er omheen met de
edelstenen: fluoriet (bescherming en zelfvertrouwen), celestiet (verbinding rijk van de engelen), rhodoliet (loslaten van gedachten van anderen), aquamarijn (kalmeert en beschermt), morganiet (sterke
hartenergie), haliet (lost oude patronen op), versteend hout (aardt) en 2 amethist (wijsheid en kalmeren) vleugels. Herinneringen worden tot op celniveau vernieuwd en verbonden met de oorspronkelijke
kwaliteiten van de ziel, voordat deze op aarde incarneerde. Bovendien integreert het de nieuw geleerde kennis met de oude kennis vanuit het universum. Kinder Vortex laat je de verbinding voelen
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met het universele Licht. Laat zien wie je werkelijk bent en mag zijn. Geeft het kind van deze nieuwe
tijd (ook de volwassen nieuwetijdskinderen) zowel veiligheid als bescherming uit de engelenwereld en
verbindt het met zijn/haar oorspronkelijke kracht. De Kinder Vortex laat je zijn wie je mag zijn.
Er zijn nu 8 van de 13 nieuwetijdsremedies besproken. Herken je al dingen van jezelf? Neem gerust
contact op als je vragen hebt. De volgende keer vertel ik over de Engelenremedies en ook Lemurië
komt weer even terug. Wil je meer weten over chakra’s en jouw energieveld? Dan kan ik je het boek
van Barbara Ann Brennan aanraden:
Licht op de aura
Daarin staan ook prachtige plaatjes over het energieveld voor de beelddenkers onder jullie.
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 Licht op de aura

_____________________________________________
Vind je dit normaal?
Het Nederlandse crisisteam dat alle ‘Medische’ beslissingen neemt ten aanzien van de pandemie en de regering vertelt welke koers te varen, werd reeds samengesteld in januari 2020...
twee maanden voor er überhaupt sprake was van een pandemie.
Vind je dit normaal?
Gedurende de twee jaren voorafgaand aan de pandemie werden er over de hele wereld opeens honderden miljoenen virus test kits verspreid. In de officiële database van de wereldhandel hadden ze zelfs het label ‘covid-29 test kit’.
Vind je dit normaal?
De president van Belarus verklaarde openlijk dat hem 950 miljoen dollar werd aangeboden,
als hij lockdowns in zijn land zou doen. De president van Nigeria werd 4 miljoen aangeboden
om mee te doen met de draconische maatregelen.
Vind je dit normaal?
In Australië is een wet goedgekeurd dat mensen op straat op de grond gedrukt mogen worden, hun kleren en zelfs ondergoed verwijderd mag worden, om hen vervolgens tegen hun wil
te vaccineren.
Vind je dit normaal?
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Afgelopen zomer werd er een wet goedgekeurd in Nederland dat de komende vaccins voor
covid allerlei genetisch gemanipuleerde stoffen mogen bevatten, zonder dat dit op de ingrediënten lijst vermeld hoeft te worden.
Vind je dit normaal?
Bill Gates, een software ontwikkelaar, wordt over de hele wereld op televisie getoond om
advies te geven over gezondheid, vaccins en medicatie... maar artsen en medische deskundigen worden wereldwijd massaal gecensureerd. Posts van medische professionals worden verwijderd van Facebook, YouTube, Twitter, enz. terwijl Bill Gates, een computer man zonder
medische opleiding, overal aan het woord is om de hele mensheid ‘medisch’ advies te geven.
Vind je dit normaal?
Enkele maanden voor de coronavirus pandemie organiseerde Bill Gates een ‘coronavirus pandemie oefening’.
Anthony Fauci garandeerde dat er een pandemie zou uitbreken tijdens de eerste termijn van
president Trump.
Vlak voor de pandemie verkondigden diverse internationale instituten dat er op korte termijn
een coronavirus pandemie zou ontstaan vanuit China.
De jaren voorafgaand aan de coronavirus pandemie verschenen er ineens diverse films die
een coronavirus pandemie uitbeelden.
Vind je dit normaal?
De Wereld Gezondheids Organisatie wordt geleid door een communistische terrorist die met
geweld heeft geprobeerd communisme op te leggen aan Ethiopië. De WGO wordt gefinancierd door Bill Gates, die vaccins dealt omdat hij er zoveel miljarden mee verdient. Gates stuurt
met zijn miljarden het WGO aan. Artsen en wetenschappers wereldwijd hebben niets te zeggen over het WGO en worden door hen zelfs het zwijgen opgelegd. Niemand heeft inspraak
in deze organisatie, noch heeft iemand ervoor gekozen dat ze überhaupt zou bestaan. Toch
zwaait de WGO, gefinancierd door Bill Gates, de scepter over de hele wereld en beslist wat de
hele wereldbevolking wel en niet mag doen. Elk medisch of wetenschappelijk geluid wat afwijkt van de WGO wordt gecensureerd.
Vind je dit normaal?
Medicijnen die tientallen jaren oud zijn en bekend staan om hun veiligheid en effectiviteit en
die de meeste Corona patiënten in enkele dagen genezen, worden verbannen door overheden
en doodgezwegen door media... maar een vaccin dat normaal gezien 10-20 jaar getest moet
worden voor het veilig is, wordt nu in enkele maanden ontwikkeld zonder noodzakelijke veiligheidstests, zonder dat men weet of het überhaupt zal werken, en het wordt dwingend opgelegd aan de hele wereld.
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Vind je dit normaal?
Over de hele wereld getuigen ontelbare mensen hoe ze naar een ziekenhuis of huisarts gingen
voor iets wat niets met covid te maken had, maar tot hun verbijstering werden ze als een
covid-patiënt geregistreerd. Ook voor praktisch elk overlijden wordt klakkeloos covid als
doodsoorzaak opgegeven. Ziekenhuizen in Amerika krijgen 14.000 dollar voor elke patiënt die
ze als covid registeren en 30.000 dollar voor elk overlijden dat aan covid geweten wordt. Dat
gebeurt ook in andere landen.
Vind je dit normaal?
De uitvinder van de PCR test, Karry Mulis, waarschuwde dat deze test niet gebruikt mag worden om te bepalen of iemand een bepaald virus of ziekte wel of niet heeft, omdat je er in
principe ‘alles’ mee kunt aantonen wat je maar wilt. Hij zei letterlijk ‘de resultaten van deze
test betekenen niet dat je ziek zult worden of dat je iets hebt’. Hij zei dat de test valse positieven oplevert! Artsen wereldwijd verklaren inderdaad dat de test 89-94% valse positieven
geeft. Toch wordt uitgerekend deze test gebruikt om de hele mensheid te testen. Op basis van
deze valse positieven wordt er door regeringen verklaard dat er lockdowns moeten komen,
omdat er zogezegd zoveel ‘besmettingen’ zijn. Dat ruim 90% van deze ‘besmettingen’ valse
positieven zijn en de mensen gewoon gezond zijn, wordt door de overheid en media verzwegen.
Vind je dit normaal?
Letterlijk elke wetenschappelijke studie die ooit gedaan is over mondmaskers toont aan dat
ze geen bescherming bieden tegen virussen, en door het vasthouden van vocht, bacteriële
opeenhoping in het masker, zuurstofbelemmering, verhoogd inhaleren van koolstofdioxide en
toename van stress juist de kans op infecties verhogen. In diverse landen zijn kinderen gestorven door mondmaskers. Cijfers van de pandemie van Spaanse griep laten zien dat 80% van
alle sterfgevallen overleden was aan bacteriële longinfecties en niet aan de Spaanse griep. Het
is bekend dat bacteriële infecties veroorzaakt worden door mondmaskers. Toch dwingen regeringen hun bevolking om deze niet werkende en infectie veroorzakende mondmaskers te
dragen.
Vind je dit normaal?
Wetenschappelijke studies wereldwijd laten zien dat de enige kans op besmetting met covid
is, door minutenlang dichtbij iemand te staan die symptomen heeft. Deze studies verklaren
dat social distancing daarom niet nodig is, aangezien besmetting niet optreedt door kortstondig contact met mensen zonder symptomen. Toch wordt social distancing wereldwijd opgelegd, in strijd met alle wetenschappelijke feiten.
Vind je dit normaal?
Elk jaar sterven er in elk land vele duizenden mensen door griep, die net zo dodelijk is als covid.
Voor griep werden er echter nog nooit maatregelen getroffen. Tijdens de covid pandemie zijn
er trouwens opeens bijna geen griep doden meer. Het zijn allemaal covid doden geworden.
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Vind je dit normaal?
In Nederland overlijden elk jaar gemiddeld 150.000 mensen, voornamelijk door kanker en
hart- en vaatziekten (90.000). Dat is vele malen meer dan door covid-19, wat hetzelfde sterftecijfer heeft als influenza, wat slechts op de 23e plaats van doodsoorzaken staat. Over kanker
en hart- en vaatziekten worden door media noch door overheden alarm geroepen. Integendeel, ze staan toe dat de supermarkten uitpuilen van industrieel bewerkt voedsel, bomvol
slechte suikers en chemische stoffen, wat de grootste oorzaak is voor deze ziektes. Maar voor
een ziekte die qua sterfte gelijkaardig is aan influenza en slechts de 23e doodsoorzaak is, leggen ze opeens diverse schadelijke, tirannieke maatregelen op en doen ze lockdowns die de
hele samenleving ernstig beschadigen.
Vind je dit normaal?
Wetenschappelijke studies bewijzen onomstotelijk dat lockdowns niet helpen om virus verspreiding tegen te gaan en dat ze onbeschrijflijke verwoesting aanrichten in de hele samenleving. Het aantal doden door lockdowns is vele malen meer dan het aantal doden door covid.
Toch dwingen regeringen hun bevolking om totale lockdowns toe te passen.
Vind je dit normaal?
Overal ter wereld worden concentratiekampen gebouwd om mensen op te sluiten die zich
zullen verzetten tegen vaccins of Corona maatregelen.
Vind je dit normaal?
Hugo de Jonghe heeft aangekondigd elke informatie op internet die waarschuwt voor de gevaren van de komende vaccins, te zullen censureren. Artsen, wetenschappers, journalisten,
onderzoekers, advocaten, enz. die vanuit hun gedegen vakkennis en met bewijzen aantonen
hoe onwettig, onwetenschappelijk, verwoestend en gevaarlijk het Corona beleid is, zullen als
terroristen bestempeld worden.
Vind je dit normaal?
Op geen enkele wijze geven overheden noch media ook maar de minste voorlichting over hoe
mensen hun immuunsysteem kunnen versterken door gezonde voeding en levensstijl. Het
enige wat ze horen is hoe ze hun handen voortdurend moeten insmeren met chemische vloeistoffen die barsten van kankerverwekkende stoffen die hun lichaam vergiftigen en hun immuniteit verlagen.
Vind je dit normaal?
Er worden de meest waanzinnige maatregelen opgesteld, zoals een avondklok. Alsof het virus
opeens actief wordt na acht uur. Of de regel dat mensen in de buitenlucht een mondmaskers
moeten dragen, zonder dat iemand in de buurt is. Of de regel dat mensen een mondmasker
moeten dragen als ze naar de tafel van het restaurant toe lopen, maar zodra ze zitten mag het
masker af.
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Vind je dat normaal?
Vreedzame demonstraties van mensen die verlangen naar een normale, warme en vrije samenleving worden in de media afgeschilderd als gewelddadig en negatief, terwijl het enige
geweld door politie zelf werd uitgelokt. Wanneer er miljoenen mensen, in Berlijn bijvoorbeeld,
openlijk demonstreren tegen de lockdowns, wordt er in media gezegd dat er ‘een paar duizend complotdenkers’ aan het betogen waren. Op elke mogelijke manier zet media demonstraties tegen het Corona beleid in een negatief daglicht.
Vind je dit normaal?
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de extreme waanzin die zichtbaar is.
Vinden we het allemaal normaal?
Of worden we nog eens wakker?
Alle bewijzen voor bovengenoemde feiten vind je op de website StopWorldControl.com
David Sorensen
DEEL DIT MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN AUB.

_____________________________________________
Uit Zorg en Liefde voor mijn kinderen
Uit zorg en liefde voor mijn kinderen
in een poging tegen te houden wat mogelijk op ons af gaat komen
om uiting te geven aan mijn vrijheidsliefde, rechtvaardigheidsgevoel en moederliefde
heb ik mijn strijd gevoerd
en realiseer mij opnieuw
dat de kaarten reeds geschud zijn
de reactie van het schoolhoofd
de reactie van de rechtsbijstand
het niet reageren van gerenommeerde kritische Corona partijen
ik schud de illusie van mij af
de spelonken zijn belicht en doordrenkt met pure lava
ontsproten aan de grote moedervulkaan
het reinigingsproces is voltooid
in rust keert zij terug naar haar innerlijke bron
van licht en liefde, zuiverheid en verbinding
Connie
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Ga zaaien
Waar velen van ons mee worstelen, en met
‘ons’ bedoel ik de mensen die zich er bewust
van zijn geworden dat dit systeem waar we
gedwongen worden in mee te draaien richting een totalitair systeem aan het gaan is en
er geen enkele sprake van vrijheid meer is,
is de eenzaamheid waarin je terecht komt
wanneer je je steeds verder los wurmt van
alle programmering die het systeem met
zich mee brengt.
Het is ontzettend moeilijk om je als eenling
staande te houden omgeven door ‘gezagsgetrouwe burgers’ die autoriteit geen moment in twijfel trekken en volledig opgaan in
de ‘ratrace’ wat dit systeem is. De een hysterisch over mode, de ander over voetbal
en weer een ander blaat nog steeds over welke politieke partij het dit keer weer “het beste
zal doen” zonder er een moment bij stil te staan dat alle problemen juist beginnen bij politiek.
Om ziek van te worden…werkelijk waar.
Voor ons, en natuurlijk ook voor iedereen die misschien nu wel in de beginfase van het bewustwordingsproces zitten heb ik toch enigszins goed nieuws, want grotere veranderingen
zijn helemaal niet zo ver weg als het lijkt, je moet alleen een beetje snappen hoe exponentiële
groei werkt en jezelf over de drempel van zwijgen heen tillen.
Het verhaal hieronder gaat je iets vertellen waar je waarschijnlijk niet bij stilstaat maar wat je
wel over de drempel kan helpen om niet meer je mond te houden. Ik weet dat vele van ons
van binnen schreeuwen maar van buiten nog weinig laten merken aan hun omgeving, de reden is volkomen logisch maar misschien helpt dit je over die angst heen en ga je je eindelijk
volledig durven te uiten. Het namelijk niet gezond om dingen op te kroppen dus luister goed…
In India leefde een koning met een groot verdriet. Hoewel hij de laatste oorlog had gewonnen,
was zijn zoon omgekomen in de strijd. Hij sloot zich op in eenzaamheid. Op een dag klopte er
een bezoeker aan. Hij had voor de koning een spel ontwikkeld met twee legers, op 64 zwarte
en witte vakjes. De koning vond het een prachtig spel, en wilde de avonturier bedanken: hij
mocht alles vragen wat hij wilde!
De bezoeker vroeg het volgende: “Ik wil 1 rijstkorrel voor het eerste vakje op het schaakbord,
2 voor de tweede, 4 voor de derde, en het aantal verdubbelt voor ieder vakje tot 64.” “Maar
natuurlijk,” zei de koning, “wat een bescheiden vraag!” Een week later klopten verwarde wiskundigen aan bij het kasteel. Het ging namelijk om een totaal van 18.446.744.073.709.551.615
rijstkorrels… Dat is in woorden 18 triljoen 446 biljard 744 biljoen 73 miljard 709 miljoen 551
duizend 615… zóveel dat heel India bedekt zou zijn onder een laag van 30 centimeter rijst. De
koning benoemde de avonturier tot zijn hoogste raadgever, want zoveel rijst kon hij met de
beste wil niet geven.
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Wat met 1 rijstkorrel in vakje 1 begon, eindigde door het aantal rijstkorrels elk opvolgend vakje
te verdubbelen tot aan vakje 64, in een onuitspreekbaar getal. Zo groot kan iets dus worden
wat met 1 rijstkorrel begon. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je dit letterlijk moet nemen in
de zin dat wanneer je 1 persoon wat vertelt dat uiteindelijk de hele wereldbevolking dat te
horen krijgt. Het gaat erom hoe snel gezaaide zaadjes zich kunnen verspreiden, maar dat kan
dus wel alleen als je ze als de sodemieter gaat zaaien!
Ik persoonlijk vind dat mensen op social media best goed bezig zijn, alhoewel velen zich nog
steeds concentreren op politieke partijen en blijven denken dat er ergens tussen die criminelen een “redder” zit die met z’n toverstafje alles ineens goed tovert, toch zie ik steeds meer
mensen die gaan inzien dat er teveel niet klopt en zich gaan realiseren dat dit systeem een
masochistische zelfvernietigende hel is die wij als mensheid niet verdienen maar denken er
niet buiten te kunnen.
We kunnen wel degelijk op een totaal andere manier samenleven maar dan moeten we wel
die zaadjes gaan planten. Iets wat je niet uitspreekt bestaat ook niet. Als jij je woorden en je
mening voor jezelf houd, dan zal het nooit ontvangen worden door een ander. Elke keer dat
je je woorden wegslikt is het een gemiste kans op verandering.
Als je met een vriend bij de kassa staat en hij wil pinnen en jij legt hem later uit wat hij zichzelf
en anderen aandoet door te pinnen i.p.v. contant te betalen, plant je een zaadje in z’n hoofd
wat ervoor zorgt dat elke keer dat hij die pinpas gebruikt ergens een signaaltje afgaat in het
hoofd dat het verstandiger is om contant te betalen. Of die het nou wil of niet, het zit al in het
hoofd. Als diegene later op een verjaardag zit en het onderwerp geld om wat voor reden dan
ter sprake komt is de kans groot dat hij verteld wat jij hem vertelde, waardoor er bij meer
mensen zaadjes geplant worden enzovoorts.
Het is een heel simpel voorbeeld, en het hoeft niet zo te gaan, maar de kans is ontzettend
groot dat het zaadje bij de persoon in kwestie gaat groeien als je het geplant hebt, want wanneer je niks gezegd had, zou diegene zich er totaal niet van bewust zijn en gewoon onwetend
verder leven in staatshypnose. Hoe meer mensen zich uitspreken, hoe groter de kans is dat
dezelfde mensen van meerdere kanten voeding voor hun zaadje krijgen waardoor het veel
harder zal groeien en diegene uiteindelijk ook weer zaadjes bij anderen zal planten. Dit is hoe
het werkt, en dat het werkt is een feit want reclame bureaus en politici maken allemaal gebruik van dit principe en beïnvloeden hier in korte tijd massa’s mensen mee.
Social media alleen is dus niet genoeg meer. Het is nog steeds een uitstekende manier veel
mensen te bereiken maar de censuur wordt steeds erger en de inmenging van trollen steeds
hardnekkiger. Real-life hebben de meeste mensen een heel wat minder grote mond dan op
internet en het draait ook uiteindelijk allemaal om het echte leven.
Mensen wijzen op hun gedrag en wat dat veroorzaakt is directe confrontatie en kan soms best
een ‘bemoei je er niet mee’ opleveren, maar uiteindelijk heb je tóch iets geplant wat de potentie heeft om te groeien. Ontkiemen kan soms even duren maar dat is geen probleem, het
gaat erom dat er iets onder het bewustzijn gebracht wordt van mensen wat voor verandering
kan zorgen. Verandering is dichterbij dan je denkt, je moet er alleen wel wat actie voor ondernemen, vele handen maken licht werk, en dat is geen cliché maar waarheid.
Spreek je uit en ga zaaien.
https://www.hetmeestgevaarlijkebijgeloof.nl/ga-zaaien/
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Wat moeten we doen ?
Onderstaand is geschreven door Rudolf Steiner reeds een eeuw geleden, wellicht kan het lezen ervan ondersteunend zijn en kracht en inzicht geven.
(…)
Nu zou iemand kunnen zeggen: het maakt mij eigenlijk wat ongemakkelijk als ik moet bedenken dat er in de wereld zo'n rare beschouwing als de geesteswetenschappelijke stroming bestaat, die nu zelfs de mensen op dit soort dingen begint te wijzen. Hebben de mensen dan
vroeger niet ook geleefd — en heel gelukkig geleefd — met het feit dat ze om zo te zeggen
binnen die twee grenzen opgesloten waren, dat ze mooi binnen de spanbreedte van het leven
bleven die zich uitstrekt tussen de kleine en de grote wachter aan de drempel ? Toen zorgden
de geestelijke machten voor hun vooruitgang, machten waar ze tot nu toe niets van afwisten;
kan dat niet gewoon zo verder gaan?
Ook al zeggen ze het niet hardop, de mensen van deze tijd, ze denken het toch: Ach, wat kan
ons nu die bijzondere stroming schelen? We willen liever bij het leven blijven zoals dat tot nu
toe gegaan is. Want anders zouden we op den duur nog gewaar worden hoe licht en duisternis
zich in onszelf vermengen. Tot nu toe zorgden de geestelijke machten ervoor dat de zaak niet
in de war raakte; nu kunnen we er zelf iets over te weten komen, en we zouden de zaak in de
war kunnen sturen. Laten we daar maar niet aan beginnen!
Tot die stemming zou iemand kunnen komen, en er leven tegenwoordig nog heel veel mensen
in die stemming, mensen die bij zichzelf zeggen: we willen eten en drinken en de nodige kracht
in de buitenwereld ontwikkelen, maar verder willen we niet gaan, daar laten we de goden
voor zorgen, die tot nu toe daarvoor gezorgd hebben.
Dat zou in feite geen onverstandige tegenwerping zijn. Het was tot nu toe inderdaad zo dat
de mensen tot aan hun huidige ontwikkelingsstadium voldoende krachten tijdens hun slaap
konden opzuigen. Het was zo dat de krachten van de macrokosmos er waren waarmee de ziel
zich volgezogen had, en dat de ziel voorzien werd van wat deze grote geestelijke wezens hadden opgeslagen. Tot nu toe was dat zo. Maar we mogen niet aan abstracties vasthouden, we
moeten juist op dit gebied bij de werkelijkheid blijven. En die werkelijkheid ziet er zo uit dat
ook de geestelijke basisvoorwaarden van ons kosmische leven van het ene tijdperk naar het
volgende veranderen.
De kosmische machten waar we ons iedere nacht aan overgeven, hebben van begin af aan,
vanaf de tijd dat er een mensenwezen bestond dat zich ontwikkelde, op dit mensenwezen
gerekend. Ze hebben erop gerekend dat er ook van de mensen licht naar boven stroomt. Ze
bezitten geen onuitputtelijk lichtreservoir, maar een dat langzamerhand afneemt, waarvan
langzamerhand steeds zwakkere krachten zouden uitstromen als er niet uit het mensenleven
zelf — door het werk aan het menselijk denken, voelen en willen en aan het veroveren van
hogere werelden — nieuwe kracht, nieuw licht naar het algemene kosmische voelen en het
kosmische licht zou stromen. En in de tijd waarin het noodzakelijk wordt dat de mensen zich
er werkelijk van bewust worden dat ze zich niet alleen mogen overgeven aan wat hun toestroomt, maar dat zij op hun beurt moeten meewerken aan de kosmische ontwikkeling, in die
tijd leven we nu.
Het is geenszins zomaar een gewoon ideaal dat de geesteswetenschap zichzelf stelt. Zij gaat
werkelijk niet op dezelfde manier te werk als andere geestelijke stromingen en wereldbeschouwingen, die gewoon vlam vatten voor een of ander ideaal en helemaal niet anders kunnen dan dit aan andere mensen te verkondigen.
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Een dergelijke impuls leeft bij degenen die in deze tijd de geesteswetenschap verbreiden vanuit een werkelijke kosmische opdracht niet. Integendeel, bij hen leeft het inzicht dat bepaalde
krachten die in de macrokosmos aanwezig zijn, uitgeput beginnen te raken, en dat we een
toekomst tegemoet gaan waarin, als de mens niet aan de ontwikkeling van zijn eigen ziel zou
werken, te weinig uit deze hogere wereld naar beneden zou stromen, omdat het reservoir van
de naar beneden stromende krachten langzamerhand uitgeput begint te raken. In die tijd leven wij.
Daarom moet de geesteswetenschap in de wereld verschijnen. Niet vanuit een willekeurige
impuls, maar vanuit de noodzaak van onze tijd moet de geesteswetenschap in verschijning
treden, zodat ze de mensen ertoe kan bewegen om wat aan naar beneden stromende krachten uitgeput is geraakt, weer aan te vullen. Op grond van dit inzicht haalt de geesteswetenschap haar impulsen uit het heden, en ze zou in deze tijd nog niet optreden als dat anders
was, ze zou rustig de ontwikkeling van de mensheid, zoals tot nu toe gebeurde, op haar beloop
laten. Maar ze voorziet dat wanneer er in de komende eeuwen niet een voldoende aantal
mensen is dat zich omhoogwerkt naar de geestelijke werelden, dat dan het menselijk geslacht
uit deze geestelijke werelden steeds minder krachten naar zich toe zou kunnen halen, en het
gevolg daarvan zou een verarming van de mensen zijn wat hun geestelijke kracht betreft, een
algemene verschraling van het menselijk leven. De mensen zouden zwak worden met betrekking tot wat ze in de wereld te doen hebben. Het mensenleven zou verdorren, zoals een boom
die geen levenssappen meer krijgt dood hout wordt.
Tot nu toe kreeg het menselijk geslacht van buitenaf krachten toegevoerd, en degenen die
alleen het uiterlijke leven beschouwen, die gedachteloos doorleven en denken dat er alleen
een uiterlijke zintuiglijke wereld bestaat, die weten gewoon niets van de veranderingen die
zich achter die zintuiglijke wereld afspelen. En een van die belangrijke veranderingen is het
opdrogen van de geestelijke krachten en de noodzaak dat zulke krachten door de mensen zelf
worden voortgebracht. Als de verdere ontwikkeling van de mensheid aan oppervlakkige mensen overgelaten zou worden, die alleen aan de uiterlijke fysieke wereld vasthouden, dan zou
er een verdorring, een verschraling van het hele menselijke geslacht op aarde optreden.
Hiermee hebben we het diepste punt aangeraakt waardoor de geesteswetenschapper tot het
besef komt dat geesteswetenschap bekendgemaakt moet worden, zodat de mensen zelf kunnen beslissen of ze mee willen werken aan dit noodzakelijke werk of niet.”
Twee bovenstaande teksten met dank aan Jos.

_____________________________________________
Bezorgdheid
Zoals dr. Jeff Hoeyberghs ongezouten verwoordde (https://youtu.be/gTiIMI75FVY en ook
https://www.wix.app/blog/post/5f9c41d7ead7970017a14ee6?metaSiteId=973f7db73283-4d38-998a-b9a761446fea&d=https://www.viruswaanzin.be/post/raad-van-state-horeca-sluiten-ongrondwettelijk?postId%3D5f9c41d7ead7970017a14ee6 ) wordt de regering
op het gerechtelijk matje geroepen en dit, woordelijk van de spreker, “God zij dank”. Ik ben
zelf ook christen – alhoewel niet altijd geweest – en neem de woorden van dr. Jeff Hoeyberghs
ter harte. Wat de regering nu doet, is tegen en vernietigend voor het menselijke welzijn,
zowel lichamelijk, psychisch als geestelijk.
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Niet alleen het gerecht maar ook vele Belgen, waaronder vele dokters, vinden dat de regering
haar boekje te buiten gaat met de vele coronamaatregelen. Iedere leerling van het middelbaar onderwijs heeft recht op een volwaardige vorming. Met slechts 4 leerlingen per klas is
dit uiteraard onmogelijk. Ook in het hoger onderwijs worden stagiair-studenten opnieuw verhinderd om stages te volgen. Hoe kunnen er dan nog degelijke opleidingen gegeven worden?
Het online onderwijs is voor de meeste leerlingen en studenten een onoverkomelijke belemmering om de leerstof goed te kunnen beheersen en om er goede examens van te kunnen
afleggen. De coronamaatregelen voor het onderwijs zijn ongrondwettelijk omdat ze het leerrecht en de schoolplicht geweld aandoen.
Uit persoonlijke ervaringen en medische studies als natuurgeneeskundige (nu met pensioen)
weet ik dat mondkapjes (mondmaskers) meer gezondheidsschade toebrengen dan dat ze tegen ziekten beschermen (https://www.viruswaanzin.be/post/mondmaskers-zijn-brandstofvoor-covid-19).
Anderzijds is het zo dat virussen zicht verspreiden door middel van vochtige luchtdeeltjes
(https://www.nemokennislink.nl/publicaties/griep-krijgen-van-frisse-lucht/), die overal in
intercontinentale luchtstromen aanwezig zijn.
Hoe kan het anders dat in amper 2 weken tijd alle Europese landen een tweede coronagolf
meemaken?! Hoe kan het anders dat in nauwelijks 4 weken de hele wereld met het coronavirus besmet werd met de eerste coronagolf dit jaar?!
De verspreiding gaat, zoals met het griepvirus, dag en nacht verder ongeacht de menselijke
contacten. Geen enkel mondkapje, face-shield, afstandsbewaring of bubblestrategie is daar
tegen bestand. Het is enkel de individuele weerstand tegen virussen die van tel is. Daarom
zijn gezonde voeding, een gezonde en natuurlijke levenswijze in overeenstemming met Gods
natuur- en levenswetten de enige en echte maatregelen om ziekten en virussen in het bijzonder tegen te gaan.
Virologen zijn zich hier niet van bewust omdat ze van de natuur vervreemd zijn en zijn niet in
staat om het land te regeren.
Rudy Vercauteren

_____________________________________________
Schrijven aan de burgemeester van Súdwest Fryslân
Goedemiddag, Mevrouw de Vries,
Ik vond vanmiddag drie gratis mondmaskers in mijn brievenbus, met een mededeling dat dit
de Corona verspreiding zou helpen tegengaan, een theorie waarvan iedereen weet dat dat
niet zo is, omdat al is bewezen dat mondkapjes alleen een psychologisch effect hebben, en
een psychologisch experiment zijn van de overheid.
En de overheid volgt hier een trend die langzame opvoering van waanzin geschikt acht voor
de domme bevolking, hoe ze in angst, dan eten ze uit je hand, zelfs als het duidelijk is dat het
niks helpt of frauduleus wordt ingezet als pressie middel. Binnenkort verplicht, ja steeds meer
plichten die nergens over lijken te gaan. en dan kijken hoe volgzaam de schapen zijn, nietwaar.
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En de plichten dragen steeds een heel symbolisch en psychisch karakter.. Dat valt niet iedereen op, maar mij wel, want ik ben in die dingen erg thuis.
Omdat ik geen subject wens te zijn van dergelijke psychologische experimenten, zal ik u moeten verzoeken mij dit soort dingen niet toe te sturen.
De adem des levens is het grootste geschenk wat wij krijgen als wij geboren worden en het
symboliseert onze geest de Ruach, de Adem Gods.
Dat is een individueel geschenk. En met een krachtige goede levensadem helen wij dagelijks
ons leven, voeden onze hersencellen en voorzien onze lichaamscellen van de Geest, de Ruach..
Moeten wij nu zonder enige werkelijke noodzaak
onze toegang tot God asw missen, dan zijn wij aan
de goddelozen overgeleverd en zo is het dus ook in
mijn ogen. De "Goddelozen" hebben het namelijk in
onze maatschappij voor het zeggen weten te krijgen.
En niemand die het durft te benoemen.
Dagelijks uren onnodig stikken in je eigen CO2 lijkt
mij een symbolisch teken van wraak, uit een geest
die geen Liefde voor Leven kent of begrijpt, die uit
is op onze destructie.
De neger slaven droegen ze ook, de mondkapjes.
Als een teken van hun onderworpenheid.
Covid 19 is een ziekte die niet gevaarlijker is dan een
seizoensgriep. En sinds de griep verdwenen is, zou
het de griep wel kunnen zijn, met een kleine mutatie.
En de naam draagt twee aspecten. CORONA is de KROON Crown. De macht der Elites.
En OVID wat schaap betekend. De schapen der Corona. U hebt in de bijlage de gelegenheid de
brief van Aartsbisschop Vigano aan de President van de US te lezen, en te begrijpen wat er
werkelijk speelt. Dan hoeft u mij niet met gratis mondkapjes meer lastig te vallen omdat ook
u uw verantwoordelijkheid als mens van deze ADEM =Geest, dan neemt en geen Machinale
braafheid toont aan wat elke gek met machtsproblemen u opdraagt. Het is nu van het grootste
belang dat wij als mensen wakker worden voor de waanzin die men ons verkoopt als waarheid.
Kijk en dit noemde ik al vaker, ook nog even op het World Economic forum, daar vind u alles
onder de kroon wat men van plan is en dat is een hele hoop. De trans humanistische agenda,
en alles wat Klaus Schwab voor ons heeft verzonnen. Voor de schapen.
Er zijn mensen die nadenken Burgemeester, en die mensen hebben iets te zeggen. Die hebben
het door.
Vriendelijke Groet, Helena de Boer
Ik heb er nog een ps. voor Jannewietske de Vries aan gekoppeld. Ik kan er niks aan doen, ben
het gewoon zo zat.:-)
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PS
Vanaf maart heb ik u en de Gemeente zoveel informatie toe weten te sturen, inclusief de
kennis over de ondeugdelijke PCR-test en het ophanden zijnde van en van Duitse origine, tribunaal, wat met de US en vele, vele advocaten samenwerkt aan dat tribunaal, inzake de gevolgen van de maatregelen wereld wijd, dat u op z’n minst zou horen te twijfelen.
De ca honderd miljoen mensen die sneuvelen en sneuvelden aan de maatregelen, is kennelijk geen aandachtspunt voor een burgemeester?? Dat is het dus wel voor die duizenden advocaten die nu bezig zijn dat tribunaal voor te bereiden. Het is een Neurenberg versie maar
dan globaal.
Ik begrijp het niet als u zou wegkijken van al deze beschikbare kennis. Het is een wereldwijd
schandaal geworden, en schandalen komen uit.
Helaas is dat voor die mensen dan te laat. Maar, het is als in WO2, het moet gebeuren. Want
dit is van een omvang die straks als alles zakt velen zal laten inzien, dat wat er is gebeurd in
naam van een seizoensgriep-achtige ziekte te erg is voor woorden.
De totale destructie van alles wat voor mensen van belang is, wijst op iets wat griezelig lijkt
op psychopathie.
En die overweging hoort in elke gezagsdrager om te gaan. Iedereen die het "foech" heeft gekregen om uit te voeren, hoort zich bewust te zijn van consequenties. De consequenties van
de maatregelen zijn niet humaan. Op z’n zachtst. Mondkapjes laten velen stikken, en de andere maatregelen zijn destructief voor elke sociale samenhang. Hongerdoden, velen plegen
zelfmoord, en ouderen verpieteren, kinderen raken geïndoctrineerd, en levensonderhoud gesloopt.
Dat u het nog maar eens tot u neemt. Ik verwacht dat van u, u wordt betaald van het belastinggeld van deze mensen. Het lijkt me uw morele plicht.
Vr. groet, Helena de Boer

_____________________________________________
(Oud) Verpleegkundige
Als (oud) verpleegkundige heb ik altijd geleerd dat een mondkapje niet helpt tegen virussen.
Als we met kwetsbare patiënten werkten moesten we daar rekening mee houden. We bleven
thuis als we een virus onder de leden hadden.
Logisch, je denkt toch gewoon aan je medemens.
Dus was ik écht van de leg bij al het nieuws over de mondkapjes. Hoe kon het nou toch dat er
in allerlei landen zo'n stom kapje werd verplicht terwijl ik dit geleerd had? Was er nieuwe
informatie die ik nog niet wist? Had ik niet goed geluisterd op de HBOV?
Toevallig moest ik de afgelopen weken voor verschillende kleine zaken naar het ziekenhuis
dus heb ik het overal gevraagd. Aan artsen, verpleegkundigen, laboranten enz. "heb ik iets
gemist? Is er nieuwe informatie?"
En allemaal zeiden ze (zonder uitzondering!!!): "nee natuurlijk helpt het nog steeds niet maar
we zijn opgehouden met vechten tegen het beleid" ...
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Jullie hadden de frustratie in de ogen moeten zien en in de woorden moeten horen. Ik schoot
er bijna van vol.
Als je opgeleid bent in de zorg wéét je dat deze kapjes geen biet uithalen en toch moet je het
doen, vreselijk, want wij leerden ook dat je het niet te lang op moest houden omdat je je eigen
bacteriën en afvalstoffen weer inademt. Wij leerden overigens ook dat we het maar 1x gebruikten en dat we het steriel op en af zetten.
Een verpleegkundige die mij wat langer moest helpen vertelde fluisterend dat veel collega's
maar mee deden om geen gezeur te krijgen, want er waren al waarschuwingen uitgedeeld
over hun baan!
Dit is hoe het dus gaat... waar zijn we in beland jongens?
Doordat meneertje Hugo met z'n Pabo opleiding(!) dit soort besluiten maakt. Mensen die geen
enkel verstand van gezondheidszorg hebben en die wel dit beleid maken.
Ik heb dat altijd debiel gevonden dat er mensen op posten zitten als minister waar zij niets
maar dan ook niets van weten.
En juist nu is het wat mij betreft zelfs gevaarlijk.
Hugo moet immers alles van andere mensen aannemen omdat hij zelf niks weet.
En naar wie luistert hij dan?
Naar de Abjes in ons land die graag geld bij verdienen?
Naar zijn broer die belangen in de farmaceutische industrie heeft?
Of misschien luister hij wel naar zijn schoenverkoper die heel bang is dat er iemand op zijn
mooie schoentjes spuugt...
Waarom zou ik überhaupt luisteren naar iemand die nergens verstand van heeft? Naar mensen die eerst 7 maanden lang vertellen dat het niet werkt, dat het geen zin heeft en dat het
zelfs schijnveilig is en die nu als een blad aan de boom omkeren zonder énige onderbouwing
en informatie.
Persoonlijk heb ik ook nog eens beschadigde longen door jarenlange astma en bronchitis. Dus
voor mij is het sowieso echt slecht. Dit is dan ook de enige keer dat ik blij ben met deze achtergrond want het geeft mij het recht om géén kapje op te hoeven maar ik moet wel vanaf 1
dec mijzelf dan overal verantwoorden en daar ben ik nu al moe van...
Dus ga ik vanaf nu al mijn spullen en boodschappen online aanschaffen, want ik weiger om
mee te doen aan onzin. Ik ben niet tegen regels maar alleen als ze logisch zijn. Ik spring echt
niet van de brug, zelfs niet als iedereen in Europa dat doet.
Ik denk voor mijzelf...
Ik blijf weigeren om een kapje te dragen. Waar het kan loop overal naar binnen zonder kapje
met mijn verklaring dat ik het niet mag vanwege mijn astma.
Maar als ik dan ergens heen moet waar ik verplicht wordt om iets te dragen (zoals het ziekenhuis off all places ) dan ga ik de onderstaande monddoek opdoen.
Zodat het in ieder geval heel helder blijft waar ik voor sta!
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Liefs
(maar met de stoom uit mijn oren)
Via facebook, naam bij de redactie bekend.

Laat zien dat je het niet eens bent met het ‘nieuwe normaal’ en herken je gelijkgestemden al
van een afstand. Hoewel we het nog steeds vreselijk oneens zijn met het gebruik ervan en
we ons wel degelijk bewust zijn van de gezondheidsrisico’s die het dragen ervan met zich
meebrengt, hier dan toch een mondsnoerkapje in ons assortiment.
Ook hier de Nederlandse vlag expres, uit protest, op z’n kop! En met een duidelijke uitleg
waarom we massaal een mondkapje dragen. Niet omdat het helpt, maar omdat het moet.
Omdat we onderdeel zijn van een gedragsveranderingsexperiment!
Heel treurig. Laten we snel weer ouderwets normaal gaan doen!
https://www.ouderwetsnormaal.nl/product/mondsnoerkapje-niet-omdat-hethelpt/?fbclid=IwAR3RX4719jOwOgSxo-I86lUhqiUfAjEALK6iaEQ122DXy_7O41XJWO6_29s

Het is angstaanjagend dat
mensen die zo onwetend zijn
zoveel invloed hebben.

Doe nooit iets tegen je
geweten in.
Zelfs niet als de staat het eist.

George Orwell,
Engelse schrijver, 1903 - 1950

Albert Einstein
Natuurkundige, 1879 - 1955

32

COLUMN
ANNA

Door: Anna Kruyswijk- van der Heijden
Praktiseerde gedurende dertig jaar o.a. als huisarts en integraal werkend arts.
Sinds 2008 heeft ze als kernactiviteit het onderwerp preventie met Jouw
Voeding, een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

In welke wereld willen wij leven?
In de recente Covid-19-uitbraak is de oorsprong van het virus, dat via vleermuizen
op de mens zou zijn overgedragen, onderbelicht gebleven.
De mogelijkheid van een ontsnapt virus uit een van de grootste laboratoria ter
wereld op het gebied van biotechnologie, namelijk in Wuhan, kwam spoedig ook
ter sprake.
Een op deze wijze zeer agressief gemaakt virus kan onze wereld, de mensheid,
vernietigen.
In het boek The Precipice, existential risk and the future of humanity (De afgrond, existentieel
risico en de toekomst van de mensheid) beschrijft de Britse ethisch filosoof Toby Ord hoe de
mensheid terecht is gekomen op het punt van zelfvernietiging.[1] Hij brengt drie gebieden in
kaart met een door hem gecalculeerd risico, die het verdwijnen van de mens als soort kunnen
bespoedigen: natuurlijke risico’s, antropogene risico’s door menselijk handelen, en toekomstige risico’s.
De natuurlijke risico’s zoals de inslag van asteroïden en vulkaanuitbarstingen, zijn veel kleiner
dan de antropogene risico’s door kernwapens, schade aan onze leefomgeving en klimaatverandering. Het risico dat Ord in de toekomst plaatst, is echter het grootst. Het bestaat uit geavanceerde technologie en pandemieën. Van de laatste hebben er al een aantal met extreem
veel doden plaatsgevonden, zoals de Zwarte Dood halverwege de veertiende eeuw en de
Spaanse griep na de eerste wereldoorlog.
De definitie van een pandemie is enkele jaren geleden door de WHO bijgesteld, en betekent
nu ‘een wereldwijde verspreiding van een nieuwe ziekte’. Het aantal zieken is in deze definitie
niet relevant.
De pandemie-status maakt het mogelijk om verordeningen en vaccinaties aan aangesloten
landen op te leggen, zoals nu bij de Covid-19-pandemie gebeurt.
Een epidemie of een pandemie kan ontstaan door een ‘natuurlijke’ microbe, maar ook door
een genetisch gemanipuleerde variant die zich onvoorspelbaar gedraagt en tot een onbeheersbare ramp kan leiden. In biotech-laboratoria overal ter wereld worden gentechnologische ‘gain-of function’-experimenten uitgevoerd, waarbij de virulentie van het – meestal
dierlijke – virus zodanig wordt verhoogd dat ook op mensen kan overspringen en zeer dodelijk
kan zijn. Dezelfde laboratoria werken ook aan een vaccin om bij een uitbraak te kunnen inzetten. Biotechnologie van microben wordt voor doeleinden van biologische oorlogvoering door
veel overheden bevorderd.
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De veiligheid van dergelijke laboratoria is allerminst waterdicht; zelfs bij het hoogste veiligheidsniveau zijn er gevallen van ontsnapte virussen bekend. SARS-CoV-2 is mogelijk ook zo’n
virus, dat gelukkig minder dodelijk bleek dan gevreesd. Het risico van een massavernietigingswapen in de vorm van een ontsnapt experimenteel virus is volgens Ord zeer groot. Omdat er
bovendien genetische codes van microben vrij rondzwerven op het internet, is er weinig zicht
op wie er verder allemaal mee experimenteert en welke gevolgen dit zou kunnen hebben.

Ook kunstmatige intelligentie kan de mensheid potentieel vernietigen. Het zelflerende vermogen (deep learning) van computers stelt ze in staat om conclusies te trekken die op termijn
het bevattingsvermogen van mensen te boven gaan. De oorlogsrobot die beslist wie wel of
niet gedood moet worden, en controle en discriminatie van mensen op basis van onbegrijpelijke algoritmes zijn er voorbeelden van. Het gebrek aan risico-besef bij ontwikkelaars van
kunstmatige intelligentie en biotechnologie, en het enthousiasme waarmee politici innovatieve technologieën toelaten, is zorgwekkend.
Een laatste toekomstig risico dat Ord schetst, is dat van een dystope samenleving die op slot
zit wat betreft haar potentieel en dus haar waarde voor de individuele mens verliest.
Zo’n samenleving kan in verschillende vormen ontstaan wanneer genoemde instrumenten in
handen komen van enkelingen of een kleine groep mensen, die vervolgens een hele samenleving onder controle houden: Orwelliaanse taferelen.[2]
Ord is positief wat betreft de toekomst van de mensheid en de aarde. Hij hoopt op en verwacht een groeiend bewustzijn van deze risico’s en regulatie door internationale coördinatie.
Bijzonder genoeg lijken de scenario’s van Toby Ord in onze huidige tijd van de Covid-19-uitbraak en de daaropvolgende maatregelen ineens actueel te zijn geworden.
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Volgens de Britse ethisch filosoof Toby Ord is de mensheid op het punt van
zelfvernietiging aanbeland.
De mens lijdt niet zozeer aan een gebrek aan regulering, maar aan gebrek aan
zelfbewustzijn en liefde.
Door de combinatie van biotechnologie, kunstmatige intelligentie en het supersnelle 5G voor
telecommunicatie, de hebzucht van, en de verregaande belangenverstrengeling tussen overheden en bedrijven, dreigen wij ineens terecht te komen in een oligarche meritocratie – in dit
geval de heerschappij door een kleine groep technocraten.
Daarbij zijn degenen die de internationale coördinatie zouden moeten vormgeven juist een
onderdeel van het probleem.
Maar veel belangrijker is de vraag of internationale regulatie de beste garantie is voor een
gezonde samenleving.
Want de mens lijdt niet zozeer aan een gebrek aan regulering, maar aan gebrek aan zelfbewustzijn en liefde. Gemanipuleerd door de (sociale) media, verslaafd aan apparaten en middelen, en steeds meer gericht op gemak, genot en vermaak, is de mens van zichzelf vervreemd
geraakt.
Ons wordt verteld dat de complexiteit van gezondheid, de maatschappij en de wereldproblemen zo groot is, dat wij de oplossingen moeten overlaten aan beroepspolitici en ‘deskundigen’.
Zolang er maar brood en spelen waren hebben we daar genoegen mee genomen.
Nu ineens wordt onze wereld door een virus op zijn kop gezet, en in paniek willen wij alle
maatregelen aanvaarden. Zo hopen we dat het allemaal weer overwaait.
Het idee dat de overheid je zal redden blijkt echter een misvatting te zijn, als we naar de plannen van onze politici kijken die een intensieve controle willen uitoefenen op alle aspecten van
ons leven.[3] Het zit er niet in dat wij gered worden, dus zullen we onszelf moeten redden.
In welke wereld willen wij leven?
Dit is de vraag die beantwoord moet worden.
Als we willen ontdekken wat echt belangrijk is voor ons leven, zullen we zelfbewustzijn moeten ontwikkelen: bewust zijn van je bestaan en dat je ertoe doet. En dan met jezelf een diepgaand gesprek aangaan: wie ben ik, waarom ben ik hier, hoe kan ik een heel mens zijn, welke
talenten heb ik en wat kan ik de samenleving bieden? Hoe ziet die samenleving eruit?
Dit is de tijd om zelf verantwoordelijkheid te nemen en je leven in al haar gelaagdheid op orde
te brengen. Daarbij is ons grootste potentieel niet ons intellect maar onze liefde. Maak keuzen
die diep vanuit je hart komen, de plaats van liefde en waarheid. Zo weet je wat goed is om te
doen, en kun je ernaar handelen.
Liefde is volgens Albert Einstein, die in zijn relativiteitsformule licht als liefde bedoelde, de
grootste kracht in het universum.[4]
Liefde is het begin van alles, doordringt alles en sluit niets of niemand uit. Liefde is niet manipuleerbaar omdat het geen emotie is maar datgene is wat wij ten diepste zijn. Vanuit liefde
en waarheid worden alle dingen getransformeerd die de mensheid bedreigen.
Nu hebben we een enorme kans om de sprong naar liefde en vrijheid te maken. Hoe meer
mensen bewust worden, hoe groter de sprong.
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_____________________________________________
De virusmythe op herhaling?
De confrontatie met artikelen die nu toegeven dat de zogenaamde virusdeeljes exosomen (afvalstoffen) zijn en geen leven bevatten, maar die toch de boodschap blijven uitdragen dat
exosomen als dode dingetjes besmettelijk en gevaarlijk zijn en mee kunnen liften op aerosolende, is aanleiding om de gepleegde fraude van Louis Pasteur nogmaals in de schijnwerper te
zetten.
Louis Pasteur
Zoals we al weten heeft Louis Pasteur in de 19de eeuw geprobeerd aan te tonen dat virussen
besmettelijke en ziekmakende micro-organismen zijn. Hij had daar alle belang bij, want vaccinaties voor virale ziekten (ziekteverschijnselen door reinigingsprocessen) waren een mooie
bron van inkomsten.
Gezonde en goed betaalde vrijwilligers werden op allerlei manieren blootgesteld aan intieme
aanraking, hoest, uitademing, geur, sputum en andere afvalstoffen van zwaar zieke mensen.
De vrijwilligers bleven gezond. Ook toen er nog meer onsmakelijke manieren van besmetting
bedacht werden. Het mocht allemaal niet baten.
Toen de experimenten mislukten qua gewenste uitkomst, verzón Pasteur het bewijs van besmettelijkheid gewoon. Dat frauduleuze bewijs werd, zoals we weten, officieel aanvaard.
Zijn geweten moet het er op zijn sterfbed toch moeilijk mee gehad hebben, want hij bekende
uiteindelijk dat zijn tijdgenoten en grote tegenstanders Antoine Béchamp en Claude Bernard
gelijk hadden gehad met hun ‘terreintheorie’.
Vanuit zijn nalatenschap kwam zijn schaduwboekhouding te voorschijn, want een van zijn erfgenamen heeft in de vorige eeuw de fraude, ondanks ooit gemaakte familieafspraken, naar
buiten gebracht. De privé onderzoeksresultaten van Louis Pasteur zijn afgeleverd bij de ‘Bibliotheque Nationale’ in Parijs.
Desalniettemin gebruikt men in de medische wereld de leugen van de besmettingstheorie nog
steeds als uitgangspunt. Zodoende is die leugen de basis geworden van de vaccin-industrie.
Ook universiteiten leiden hun studenten nog steeds op in dezelfde valse waarheid.
Maar er bestaat vanaf de 19de eeuw een tweede wetenschappelijke visie, die van de genoemde Antoine Béchamp en Claude Bernard: de terreintheorie.
Met de besmettingstheorie van Pasteur zijn we allemaal groot gebracht en dat zit stevig in ons
verankerd. Die theorie wordt tegenwoordig ook dagelijks gevoed door de overheid en de media, en helaas zelfs vaak door de alternatieve media.
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Hieronder een samenvatting van het verschil in de twee theorieën op de belangrijkste punten.
De besmettingstheorie van Pasteur:
Micro-organismen met inbegrip van virussen zijn de belangrijkste veroorzakers van ziekte.
Het ziekmakende proces speelt zich af van buiten naar binnen: door het binnendringen van
micro-organismen, waaronder ook virussen.
Ziekte kan iedereen ‘treffen’.
Om ziekte te voorkomen, moeten we ‘immuun’ gemaakt worden, ‘afweer opbouwen’.
De terreintheorie van Béchamp en Bernard:
1. Micro-organismen zijn een natuurlijk bestanddeel van lichaamscellen.
2. Ziekte is een interne aangelegenheid en ontstaat wanneer microben bewezen van vorm
en functie veranderen, afhankelijk van het terrein van de gastheer. Daarom is de toestand
van het organisme (het terrein) de belangrijkste veroorzaker.
3. Ziekte ontstaat daarom niet toevallig.
4. Om ziekte te voorkomen, moeten we gezondheid creëren.
Tot op heden heeft men steeds weer geprobeerd om alsnog aantoonbaar bewijs te vinden
voor de besmettingstheorie, maar een deugdelijk bewijs is hiervoor nooit geleverd.
De terreintheorie is in lijn met de onderzoeksresultaten van Dr. Ryke Geerd Hamer en geeft
gezondverstand-handvatten om de verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid op ons
te nemen. Helaas wel binnen de steeds nauwer wordende bandbreedte die ons van overheidswege nog toegestaan wordt.
De terreintheorie wordt in de praktijk van het leven steeds bevestigd. Bij gemeenschappelijke
ziektesymptomen en bij epidemieën, is steeds sprake van deelname aan dezelfde ziekmakende invloeden.
Denk bij de giftige invloeden van onze omgeving aan de angstig makende mediaberichten (dat
werkelijk ons dagelijks portie vergif is geworden), de effecten van de beperkende overheidsmaatregelen, de onnatuurlijke straling van 5G en de vorige generaties ervan, de lancering van
de vele satellieten rond de aarde, de onnatuurlijke lichaamsvreemde medicijnen, de onnatuurlijke en ook zeer lichaamsvreemde vaccinaties en de intense lucht-, water- en voedselvervuiling.
Denk bij de innerlijke factoren vooral aan de kwaliteit van onze gedachten en ons gemoed.
Maar hoe kan het, dat we vaak verkouden worden of griep krijgen nadat we met iemand in
contact zijn geweest met dergelijke symptomen? Dan zullen die exosomen als uitscheidingsproducten toch op de een of andere manier besmettelijk moeten zijn?
Het antwoord is, dat wij met onze energievelden met elkaar communiceren. Dan kan het gebeuren dat bij de ontmoeting met iemand die in een reinigingsperiode zit, ons eigen stelsel
ook aangezet wordt om te reinigen, althans als er vervuiling aan de orde is. En dat is vaak aan
de orde, want ons bestaan is toxisch en dat geldt zeker voor onze huidige tijd.
Die overdracht is uitdrukkelijk geen besmetting, maar een energetische overdracht, een impuls, stimulans, prikkel, of hoe we het maar noemen willen.
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Eigenlijk beïnvloeden we elkaar altijd. We gaan soms zelfs zo ver dat we met hetzelfde accent
als de anderen gaan praten of krijgen dezelfde gebaren of we voelen misschien de stemming
van de anderen, enz.
Er is niets mis met een reinigingsimpuls die we van anderen ontvangen. Behalve misschien als
men in verregaande mate vergiftigd is geraakt. Dan kan de wisseling van seizoenen met de
natuurlijke reinigingsimpuls van de natuur al een onoverkomelijke impuls zijn en overlijden er
verzwakte en/of zeer oude mensen aan b.v. longontsteking. Dat is volkomen natuurlijk. Zo is
het altijd geweest. We hebben stoffelijk niet het eeuwige leven; we zijn sterfelijk.
De aarde en ons leven op aarde
De exosomen die we tijdens een reinigingsperiode uitscheiden, vallen bij het minste geringste
UV-licht al uiteen. Dat wat dood is vervalt altijd tot zijn oorsprong, tot stof.
Voor de exosomen behoeven wij daarom niet bang te zijn. Zowel wijzelf alsook ons aardeveld
hebben namelijk een zelfreinigend systeem. Dat waar licht op valt, lost zich op. Dat geldt overdrachtelijk voor problemen, en concreet voor exosomen.
Exosomen zijn het probleem niet. Zou dat wel zo zijn, dan was er geen enkele leefbare plek op
aarde, want alle natuurrijken, zelfs (edel)stenen scheiden bij tijd en wijle exosomen uit om
zichzelf te reinigen. Zo ook de aarde zelf.
Het lijkt er evenwel op dat in ons aardeveld een grote verstoring van het natuurlijke evenwicht
is opgetreden. Het lijkt erop dat de vergiftiging van de aarde en al haar natuurrijken zo extreem is geworden, dat het een grens bereikt heeft. Het reinigingsproces van de aarde zal zich
op een gegeven moment niet anders dan bijzonder heftig kunnen uiten en het zou misschien
wel eens miljoenen jaren kunnen duren voor zij weer geschikt zal zijn voor bewoning door
levende schepselen.
Ook de aarde kan, net als de mens, als het ware koorts ontwikkelen bij haar reinigingsproces,
want zij is een levend organisme. Zij kan alles wat haar niet meer dient in onvoorstelbare
‘koortsvlagen’ uitwerpen en laten terugkeren tot hun oorsprong: stof.
Er is evenwel een zonneminimum opgetreden, hebben we in sommige berichten kunnen lezen. De koorts wordt nog gekoeld, zouden we kunnen zeggen. We hebben dus nog enige tijd
gekregen om onze situatie in ons door te laten werken en de juiste conclusies te trekken.
Het moet ons duidelijk geworden zijn dat ons biologische bestaan ernstig wordt bedreigd. Er
tekenen zich concrete verschrikkingen af, zoals de ernstig vergiftigende vaccinaties die beraamd zijn door op drift geraakte overheden en de daarachter liggende machtsbolwerken.
In samenhang met de uitrol van 5G en andere onnatuurlijke manipulaties, zullen deze zaken
al het leven op aarde ernstig aantasten. Het is in wezen een mega virus-aanval (gif-aanval) die
de menselijke verhoudingen en de algehele situatie op de aarde meer gaan verstoren dan ooit.
We kunnen constateren dat onze levenssfeer zéér giftig is geworden en met de dag giftiger
wordt. Wat dat betreft lijkt het juist dat we spreken over een virus-uitbraak: een uitbraak van
het Kwaad.
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Zou het daarom tijd worden dat we onze aandacht gaan verplaatsen van de natuurlijke zelfhandhavingsdrang naar de ziel en ons innerlijke leven? Zodat we voorbereid zijn op een geheel
nieuwe fase van de aarde en het menselijke ras?
Aquarius stort zijn kruik met levend water in ons levensveld uit.
Ziet die afbeelding er niet uit als een grote schoonmaak
die bij ieder van ons vooral innerlijk plaats zou kunnen
vinden? Laten we niet vergeten, dat het onzichtbare
Geestelijke Licht onze wereld intens in straalt en we daardoor in volle omvang zien, wat er in de wereld en vooral
ook in onszelf aanwezig is. Juist als de wereldse duisternis
zich samenpakt, straalt het Geestelijke Licht des te helderder en roept het ons naar Huis, naar het Hart van het
Al, waaruit we eens als levende zielen zijn voortgekomen.
Het interessante van deze tijd is, dat we leven op een
keerpunt met grote kansen voor de ziel. Dat wil zeggen
dat we innerlijk een keuze moeten gaan maken: gaan we
mee met al het beweeg van deze tijd en laten we ons in
ons handelen meenemen uit biologische overlevingsdrang? Of .....
Het Licht strijdt niet, maar straalt. Bij dàt stille Licht lezen we de brief in het eigen hart en
weten we dat we geroepen worden om dit keer een totaal andere keuze te maken dan voorheen.
Om los te laten wat we tot nu toe nog niet kónden loslaten….
Het gaat nu niet in de eerste plaats
om ons biologische voortbestaan,
maar om de gezondheid van onze
zielen die van goddelijke oorsprong
zijn.
Wanneer wij onder de wereldse turbulentie stil vallen, krijgt de ziel
meer ruimte om zich aan ons mee te
delen via een stille straling, de straling die ons in het zo drukke leven zo
vaak ontgaat. Het is ons innerlijk
kompas in ons hart, dat ons leiden
wil, dwars door de bangste wereldnacht.
Hanna.
En daarbij passend nog deze link:
http://www.homoeopathytraining.co.uk/docs%20main/downloads/Exposing%20the%20Myth%20of%20the%20GERM%20THEORY.pdf
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Uit de nieuwsbrieven van Vaccinvrij
PODCAST: IRA HELSLOOT, HOOGLERAAR BESTUREN VAN VEILIGHEID RADBOUD UNIVERSITEIT OVER COVID-19
Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen
van Veiligheid aan de Radboud Universiteit.
Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management.
Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig
met onderzoek naar crisisbeheersing en proportioneel veiligheidsbeleid. 1
Deze podcast is afkomstig van BNR-nieuwsradio: De Tweede Golf | Hoogleraar Besturen
van Veiligheid Ira Helsloot
Om u te prikkelen een paar citaten:
04:30 min. ‘Corona is een ziekte – dat is wetenschappelijk onomstreden – een ziekte voor hele
oude kwetsbare mensen.’
07:10 min. ’Ja, we zitten in een massapsychose’
15:50 ‘Buiten wordt niemand besmet’
19:44 ‘Inderdaad, er is geen verschil tussen economie en gezondheid [zoals Rutte stelt]. Als je
de economie naar de Filistijnen helpt, help je de gezondheid naar de Filistijnen.’
De volgende link gaat naar de podcast:
https://www.bnr.nl/player/audio/10169411/10424019
https://stichtingvaccinvrij.nl/cafe-weltschmerz-bewustzijnsdeskundige-jan-storms-deeltzijn-visie-op-de-huidige-crisis/

COVID-19 EN DE BELOFTE VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE AAN DE AMERIKAANSE BEVOLKING
Het onderstaande artikel is een vertaling van
‘Pharma’s public pledge on COVID-19-vaccines’, dat is gepubliceerd op ‘The Vaccine Reaction’. De farmaceutische industrie doet
haar uiterste best om het vertrouwen van de
bevolking te winnen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19-ende-belofte-van-de-farmaceutische-industrie-aan-de-amerikaanse-bevolking/

MAATREGELEN IN EUROPA – WILLEKEUR GERICHT OP GEDRAGSVERANDERING EN GEHOORZAAMHEID?
Als de lockdown een effectieve maatregel is dan zou je het volgende moeten zien:
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– landen met een strenge lockdown – weinig besmettingen
– landen met een soepele lockdown – veel besmettingen
Dit is NIET het geval.
https://stichtingvaccinvrij.nl/maatregelen-in-europa-willekeur-gericht-op-gedragsverandering-en-gehoorzaamheid/

ALLES WAT U DIENT TE WETEN OVER “THE GREAT RESET”
Gaat COVID-19 eigenlijk wel over COVID-19?
De volgende informatie van James Corbett gaat over de bewuste verandering van ons menszijn. Niet door bewustwording vanuit de vrije wil en ontwikkeling, maar verandering door van
buitenaf opgelegde beperkingen, besturing en controle.
In een gezonde democratie is het zeer onwaarschijnlijk dat mensen bereid zijn te kiezen voor
politici die vrijheid afnemen en de economie kapot maken.
“Meer dan de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Europa vreest volgend jaar failliet
te gaan als hun omzet niet binnen afzienbare tijd omhoog gaat. Dat blijkt uit onderzoek van
McKinsey onder meer dan 2200 mkb’ers in de vijf grootste economieën van Europa.” – www.failissementsdossier.nl
Is dit allemaal onderdeel van “The Great Reset”?
Neem alstublieft kennis van deze informatie. Denk mee, denk na – en verspreid het zodat
andere mensen ook mee en na kunnen denken.
https://stichtingvaccinvrij.nl/alles-wat-u-dient-te-weten-over-the-great-reset/
Op 26 oktober wordt door minister Kajsa Ollongren bij de verdediging van de spoedwet de
medische noodzaak voor de maatregelen overboord gekieperd.[1]
Waar eerst bestaande mogelijkheden om COVID-19 te behandelen werden tegengehouden
met het argument dat het effect ervan eerst bewezen moest worden (HCQ), is het nu kennelijk
acceptabel dat maatregelen verplicht kunnen worden ingezet zonder dat er enig bewijs is dat
ze effectief zijn (mondkapjes).
https://stichtingvaccinvrij.nl/minister-ollongren-we-gaan-niet-voor-wetenschappelijk-bewijs-welke-opties-hebben-we-in-dat-geval/

_____________________________________________
Dr. Andrew Moulden...
In 2009 persoonlijk contact gehad met deze arts. Dr. Moulden kon aan de hand van foto's van
kinderen, door te kijken naar de ogen, aangeven waar in de hersenen een inslag had plaatsgevonden als gevolg van één of meerdere vaccins. De inslag welke gevolgen had op lichamelijke functies.
In mijn boek over vaccinaties uiteraard aandacht aan Dr. Moulden geschonken. (Wat je niet
verteld wordt over vaccinaties - Uitgever Succesboeken eind november 2009).
Het was ook een schok toen we vernamen dat Dr. Moulden was overleden en we hebben hier
altijd een rare bijsmaak bij gehad.
Anneke Bleeker
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Moulden, an MD and PhD, with an unusually
deep background in neurology, announced
a direct and undeniable link between vaccines
and neurological injury.
Then, at 49, he was suddenly and inexplicably dead.
Heart attack? Suicide? The news media and police
didn't even bother to clarify the cause of death.
https://www.brasscheck.com/video/the-unexplained-death-of-andrew-moulden-ph-dmd/

_____________________________________________
Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties
Wij delen graag dit gratis naslagwerk samengesteld door maar liefst 14 mensen.

DE ZORGWEKKENDE EFFECTEN VAN VACCINATIES, ALLE VACCINATIES,
OP KINDER-, TROPISCHE- EN REISVACCINATIES BESTAAT GEEN UITZONDERING!
Lieve mensen,
Vandaag 15 november 2020, is het boek ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ ten doop
gehouden te midden van enkele van de veertien auteurs.
Het is de bedoeling dat iedereen
dit pdf-boek zo wijd en zijd mogelijk verspreid bijvoorbeeld door
het als 'download' op zijn of haar
website te zetten, te vermelden in
een nieuwsbrief, door het te (laten) printen en uit te lenen...
Voor posting op Twitter, Facebook
en andere censurerende 'sociale'
media is in de titel van het pdf-bestand het trigger woord weggelaten!
Veel deel- en lees voldoening gewenst!
Het 'eerste uur' team:
Noor Prent
Lonneke Schuller tot Peursum
Désirée L. Röver
Te downloaden via deze link: https://www.project7-blad.nl/?p=2577
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Corona
Dat onwerkelijke, filmachtige gevoel van de pandemie voorspelt weinig goeds. ‘Een ‘slechte
film’, een ‘nare droom’: zo ervaren veel mensen de coronacrisis. Dat wijst volgens hoogleraar
klinische psychologie Mattias Desmet op een gevaarlijk psychisch fenomeen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/dat-onwerkelijke-filmachtige-gevoel-van-de-pandemie-voorspelt-weinig-goeds-a4018463?fbclid=IwAR1QejqiFOUiG1PO4SJuGFzJw7tlddkxBbmrwKULVy5eiTB-eLK19pYWijA
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De Corona Soap: 5 vragen
Als een mondkapje helpt, waarom dan de 1,5 meter afstandsregel?
Als de 1,5 meter afstandsregel helpt, waarom dan een mondkapje?
Als beiden helpen, waarom dan de lockdowns?
Als alle drie maatregelen helpen, waarom dan vaccineren?
Als vaccineren veilig is, waarom dan de producent van alle gevolgschade vrijwaren?
Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van de COVID-negentien vaccinatie...
https://gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-ingredi%C3%ABnten-van-decovid-negentien-vaccin?fbclid=IwAR20JIlKMiC1_YLkSit8wLk2rk5IMGFRUaGUxoiytH0JxyHe331lQI-GD7Y

Veel informatie is te vinden via: www.ninefornews.nl
Wat zit er achter de verwoestende lockdowns? Waarom moet alles kapot? Karel van Wolferen geeft antwoord.
Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, legt in zijn boek ‘De Vierde Industriele Revolutie’ uit wat hierna gaat gebeuren. Dit is dé gelegenheid om het allemaal te doen,
schreef hij al in 2016.
Daarnaast zijn de financiële oppermeesters – de Federal Reserve en de Bank voor Internationale Betalingen – heel duidelijk over wat ze willen doen: het digitaliseren van alle financiële
transacties. Straks worden de munten en de bankbiljetten zoveel mogelijk uit de roulatie gehaald en wordt alles digitaal. Van Wolferen noemt ook Bill Gates, die het mogelijk heeft gemaakt dat dit allemaal gebeurde.
https://www.ninefornews.nl/karel-van-wolferen-legt-in-5-minuten-uit-waarom-alles-kapot-moet/
Soros, de financier van chaos en vernietiging. Must see: deze onthullende documentaire
werd uitgezonden op de Russische tv...
https://www.ninefornews.nl/soros-financier-chaos-vernietiging/?fbclid=IwAR1HOkWXE6CIucMxOSgVjmhvRFelXRbXDWUkItvWTiZK3UiiAolirt5t_mQ
De dystopische Great Reset: het terugdringen van de bevolking
De Great Reset, de Vierde Industriële Revolutie, de Grote Ontwaking en kunstmatige intelligentie. Dat zijn de echte thema’s die het sociaal-politieke, culturele en ideologische landschap
in 2020 vormgeven, schrijft hoofdredacteur van Fort Russ News Joaquin Flores.
https://www.ninefornews.nl/de-dystopische-great-reset-het-terugdringen-van-de-bevolking/
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Kijk nou: Rutte ‘lacht om corona-ellende studenten’
https://www.ninefornews.nl/kijk-nou-rutte-lacht-corona-ellende-studenten/
Explosief gerucht over Jaap van Dissel: ‘Dit is een nucleaire bom’
https://www.ninefornews.nl/explosief-gerucht-over-jaap-van-dissel-dit-is-een-nucleairebom/

Veel informatie is te vinden via: www.debataafsecourant.wordpress.com
Moleculair Bioloog Peter Borger identificeert de ontwerpfouten in de Corona test en gaat met
een aantal collega’s de intrekking eisen van validiteit van de niet gecontroleerde PCR test en
procedure.
“Als ik de minister-president van Nederland was, zou ik tijdens de eerste de beste persconferentie mijn excuses aanbieden voor wanbeleid en nalatigheid en ALLE zogenoemde PCR testen
met onmiddellijke ingang verbieden. Ook moeten ALLE eerder testuitslagen worden vernietigd en de DNA databank worden ontmanteld en verbrand.”
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/11/corona-bagger-test-moet-perdirect-van-de-markt-worden-gehaald/
nog een aantal highlights van de bataafse courant
“Corona-kopgeld” van € 100,- voor huisartsen?
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/31/corona-kopgeld-van-e-100voor-huisartsen/
Stortvloed aan bijwerkingen coronavaccin niet bij te houden
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/13/stortvloed-aan-bijwerkingencoronavaccin-niet-bij-te-houden/
Van het PCR-test front: De waarheid komt los!
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/13/van-het-pcr-test-front-de-waarheid-komt-los/

Vrouwen voor vrijheid in Amsterdam 14 november
Isa Kriens hield een krachtige toespraak tijdens de manifestatie 'Licht in het donker' van Vrouwen voor Vrijheid op het museumplein in Amsterdam. Isa roept iedereen op om zich te informeren over wat er nu speelt. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Een must see wat ons betreft.
https://www.bitchute.com/video/7D5ux0QRw8jF/
Huisarts Johan Tielen tijdens de manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid
https://www.youtube.com/watch?v=ciN_dle7WiM&feature=youtu.be
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Een zeer uitgebreid interview met dr Elke F. de Klerk over de hele Covid situatie en
zoals die in de mainstreammedia wordt uitgemeten.
Elke is onder andere oprichter van Doctors for Truth.
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2020/11/14/interview-met-dr-elke-f-de-klerk/

Zwaar gecensureerd: "Plandemic II: Indoctornatie", Documentaire door Mikki
Willis
Een film waar de mainstream volledig allergisch voor is.
Volledige censuur op alle mainstream sociale media en videoplatforms.
Geleid door het nauwgezette werk van Dr. David E. Martin, Plandemic II: Indoctornation, volgt
een drie decennium lang geldspoor dat direct leidt naar de hoofdrolspelers achter de COVID
19 pandemie. Plandemic II zal de stippen verbinden tussen alle vormen van media, de medische industrie, de politiek en de financiële industrie om de grote belangenconflicten te ontmaskeren met de besluitvormers die deze crisis momenteel in goede banen leiden.
Bekijk het hier ongecensureerd, maak je eigen mening en verspreid het.
www.kla.tv/17450

Bewijs geplande 3e golf: luister vooral vanaf minuut 1.00
https://vimeo.com/471992380?outro=1&fbclid=IwAR3eDJ7CAWl71qQunWecbL4jgF_csaLNeBmM1U6DcQ9YwDeOHvymFpUd8aI

#3 Angst, de grote Sloper: College Pierre Capel
Gevoelens dwarrelen niet als een vage mist door ons lichaam, maar zijn keiharde biochemische processen die het gebruik van jouw DNA besturen.
https://www.youtube.com/watch?v=NCGtw-21miM

Doden na griepvaccin in Zuid Korea
De Zuid-Koreaanse medische vereniging dringt er bij de regering op aan het griepprikprogramma op te schorten nadat 25 mensen zijn overleden na een prik
https://www.rt.com/news/504202-south-korea-flu-shot-deaths/
https://www.thestar.com.my/news/world/2020/10/22/south-korea-medical-associationsays-flu-vaccine-programme-should-be-suspended
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/22/doctors-in-south-korea-call-for-fluvaccinations-to-be-paused-after-25-deaths
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Kosten Corona
Tot op dit moment heeft de corona-bestrijding in Nederland ongeveer 90 miljard euro gekost.
-Er zijn 8771 doden (het overgrote merendeel 80+) die worden toegeschreven aan corona. Dat
is dus ruim 10 miljoen euro per overleden patiënt.
-Uiteraard moeten al die kosten betaald worden door de werkenden (via belasting). Er zijn 8,8
miljoen werkenden. Het gaat hen dus ruim 10.000 euro per persoon kosten. Dat is ongeveer
1/3 jaarsalaris.
Vorig jaar gingen er in de politiek stemmen op om 70plussers niet altijd door te behandelen.
Nu geven we ineens tien miljoen per 80plusser uit om het overlijden een beetje uit te stellen
(90% overlijdt sowieso - dus ook zonder corona - voor zijn 90ste).
Dat is ruim 20x zoveel als het beschikbare budget voor een kankerpatiënt.
In Nederland kregen er vorig jaar ongeveer 117.000 mensen kanker (de helft was jonger dan
70), van wie er 45.000 overleden. Dat zijn er ruim vijf maal zoveel als door corona.
Door de corona-maatregelen zal (naar schatting) de helft van het MKB failliet gaan. In het MKB
werkt ongeveer 50% van de Nederlanders. Dat betekent dat 25% van de Nederlanders hun
baan en inkomen gaan verliezen. En in veel gevallen dus ook hun woning.
Via facebook, naam bij de redactie bekend

Wil jij jouw Vrijheid terug voor een Prikkie....
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Je hebt het misschien al voorbij zien komen.
Politiek Den Haag wil graag een vaccinatie verplichting.
Iets ingespoten krijgen:
waarvan het staatsgeheim is wat erin zit.
waarvoor standaard procedures worden opzijgezet.
waarvoor de wet genetische manipulatie even wordt omzeild.
wat alleen getest is op jonge, gezonde mensen.
wat dus niet getest is op de risicogroep kwetsbaren en ouderen.
tegen een virus wat een aantal x per jaar muteert.
wat met spoed, (dus zelden goed), ontwikkeld is.
Maar dit roept zoveel weerstand op.
Ik denk zelfs dat het zelfs grondwettelijk (nog) niet te regelen valt.
En dus wordt er nu gesproken over een indirecte vaccinatie verplichting.
De VVD is hier een voorstander van en het bedrijfsleven haakt er graag op aan.
Nationaal en Internationaal bepaalt het de agenda van onze machthebbers.
Verplichte vaccinatie, direct of indirect is een schending van de mensenrechten.
Inmiddels zijn we eraan gewend geraakt dat de politiek van ons vraagt om onze grondrechten
te schenden.
Die Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in 1948 opgesteld, zodat het nooit
meer zou gebeuren.
Mijn grens is allang overschreden.
Maar waar is jouw grens?
Als ze aan de deur komen om je in te spuiten?
Of je ouders of kinderen?
Om dit beleid uit te kunnen voeren is draagkracht nodig.
Draagkracht van de bevolking.
Uit de polls die er worden gehouden blijkt 80% geen vaccin te willen krijgen.
En ook in de gesprekken met mensen om mij heen blijkt dat de groep die niet wil groter is dan
de groep die wel wil.
Wij kunnen nu al onze stem laten horen.
Wij moeten nu al onze stem laten horen.
Wij kunnen ze laten weten dat wij hier niet op zitten te wachten.
Dit kun je doen door morgen naar het Malieveld te gaan.
En/of volgende week zondag naar de Vrijheidstour in Leiden.
Maar je kunt dit weekend ook online vertellen dat je het hier niet mee eens bent. Door het
plaatsen van een post met een afbeelding en de hashtag #vrijheidvooreenprikkie
Dagje uit voor een prikkie?
Bioscoop voor een prikkie?
Concert voor een prikkie?
Op vakantie voor een prikkie?
Mijn vrijheid is niet te koop voor een prikkie……
Die van jou wel?
#vrijheidvooreenprikkie
Delen is lief maar zelf posten natuurlijk ook.
Nederland laat zien dat onze vrijheid niet zo simpel te koop is met een prikkie.
[Dit is mijn mening en niet meer dan dat….]
Via facebook, naam bij de redactie bekend.

48

Via Janneke Monshouwer van www.andernieuws.eu
Een belangrijke boodschap van Robert Kennedy Jr.
26 oktober 2020: Een internationaal Bericht van Hoop
https://childrenshealthdefense.org/defender/message-of-hope-for-humanity/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=78ee0021-8bed-43d4-8ae446c5a2259a06
Voor wie het wil vertalen via www.deepl.com is er ook een transcript van de gesproken tekst
op genoemde website
De toespraak van Kennedy staat ook op Youtube:
www.youtube.com/watch?v=NpMWDCX1yMI&feature=emb_logo
voor wie deze belangrijke Open Brief aan Trump in het Nederlands wil lezen is hier een vertaling:
www.frontnieuws.com/lees-de-open-brief-bisschop-vigano-aan-president-trump-een-globale-elite-die-de-hele-mensheid-wil-onderwerpen-en-dwingende-maatregelen-wil-opleggen
Met hartelijke groet,
Janneke Monshouwer
Onderzoeksjournalist, lid NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten
Oud-medewerkster van de Nederlandse publieke omroep (33+ jaar),
Schrijfster van boeken 'Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond' en 'Trump, Grondwet &
Wereld'
www.andernieuws.eu

Een oorlog reeds verloren
Vlog van Sven Hulleman op zondag, over de plannen om mens en machine te koppelen, en
hoe dat bij de NOS op het jeugdjournaal wordt verkocht aan onze kinderen. Op 25.45 fragment.
In de 21e eeuw is technologie niet meer weg te denken uit het leven. Een alsmaar groeiend
deel van onze dagelijkse activiteiten en interacties wordt gemedieerd door software en machines, en in het 'nieuwe normaal' van het coronatijdperk lijken ook primaire menselijke behoeften en gedragingen gedoemd dit lot te ondergaan. Wat betekent dit voor onze menselijkheid? Wat ís het überhaupt, deze menselijkheid, waarvan velen tot in het diepst van hun vezels voelen dat zij zo ernstig bedreigd wordt door de overheidsmaatregelen dat van proportionaliteit a priori geen sprake kan zijn? Het valt te betwisten, maar wellicht dat de technologie
de enige oplossing biedt voor de uitdagingen van de toekomst; echter moet de mens zich in
zijn vlucht naar voren goed afvragen welke dingen hij meeneemt, en welke worden achtergelaten...
https://www.youtube.com/watch?v=dJ2flT-Jxb8&feature=youtu.be
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Overige linken
Gigantisch kiesschandaal in de VS: miljoenen Trump-stemmen verwijderd?
https://www.ninefornews.nl/gigantisch-kiesschandaal-in-de-vs-miljoenen-trump-stemmen-verwijderd/
over de enorme fraude met de stemmen in Amerika..
https://davidicke.com/2020/11/06/no-dont-count-every-vote-count-every-legal-vote-david-icke-dot-connector/

Chinese overnames, banken, woekerhypotheken, de euro en meer. Geen kattenpis. We zitten vandaag met Arno Wellens. Arno is journalist, schrijver en spreker. Zijn bekendste onderwerpen zijn de eurocrisis, belastingontwijking (de Kamerplant Tour) en beleggingsfraude. Maak je borst maar nat...
Meer over Arno? https://arnowellens.eu/home
https://www.youtube.com/watch?v=hH3uZjCkN6k&fbclid=IwAR1hEME_tGV_tfHNWccHxhvCrHhYzUNqXyrjjVDXHOfDNt9ui8JuLeIAoBE

De effecten van de elektromagnetische pulsstraling
Ik zie de effecten van de elektromagnetische pulsstraling al sinds 17 jaar zich razendsnel openbaren in mijn vakgebied: bomen en houtige gewassen.
Middels dendrologische (jaarring) analyse bleek relatief eenvoudig te herleiden wanneer de
vervormingen, bastdegeneratieve aantastingen, fototropische storingen, woekeringen, bloedingsperikelen, tumoren en sterfte begonnen zijn met ontwikkelen. Het is vast geen toeval
dat op voorhand vaak het plaatsen van UMTS masten met levensgevaarlijke zend-units een
feit waren of uitgebreid werden.
Ben allang gestopt met mensen te informeren na etterlijke jaren verguisd te worden of geridiculiseerd. Tegen domheid is niet te vechten. Men is kennelijk vergeten, in ruil voor het ‘gemak van draadloos’, dat het biologische lichaam wordt aangestuurd vanuit het brein middels
elektische impulsen. Enig zelfnadenkend vermogen is voor het gros niet meer van betekenis
totdat ook bij hen de ‘onverklaarbare’ kwalen zich openbaren.
De grootste technologische vooruitgang wordt ons aller ondergang……. Succes ermee!
Groeten van een boomverzorger in hart en nieren….

Studie: bijna half miljoen pasgeborenen dood door luchtvervuiling
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Buitenland/studie-bijna-half-miljoen-pasgeborenendood-door-luchtvervuiling/ar-BB1af5gE?ocid=msedgdhp
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Het speciale artikel van de ark van het verbond
Voor wie nog zou twijfelen dat Jezus Christus niet God zou zijn, zie hier het wetenschappelijk
bewijs van laboresultaten in de jaren '80 van vorige eeuw. Ron Wyatts, archeoloog, getuigde
in zijn toespraak dat het bloed van Jezus slechts 23+1=24 chromosomen had, van zijn moeder
Maria 23 en van Zijn Vader in de Hemel 1. Alle mensen hebben 46 chromosomen, 23 van de
moeder en 23 van de vader, maar bij Jezus was dat anders en dat bewijst dat Hij God-mens
was en na Zijn kruisiging mens-God.
Dit heeft niets met een of andere christelijke kerk of beweging te maken.
Indien je in je kennissenkring iemand zou kennen die wetenschappelijke bewijzen nodig heeft
om Jezus als God te kunnen aanvaarden, dan vind je dat in onderstaande video's en teksten.
Waarom ik dit nu doorstuur, is dat er mogelijk nog mensenzielen kunnen gered worden vóór
dat ze zich laten vaccineren. Misschien vind je dat allemaal overdreven en/of onrealistisch,
maar ik stuur het je toch maar door. Ik had verleden nacht een droom over 'the party is over
en we moesten inpakken om te vertrekken'.
Rudy Vercauteren
Er worden tegenwoordig veel beweringen gedaan over de locatie van de Ark van het Verbond
en het doel van deze site is om u de gelegenheid te geven om het verhaal van Ron Wyatt te
horen zoals hij het heeft verteld en zijn vrouw het heeft geschreven. Voorlopig kunnen we
geen sluitend bewijs leveren van zijn beweringen en we vragen je alleen om zorgvuldig te
overwegen wat je gaat lezen, en je definitieve oordeel te onthouden totdat je overtuigend
bewijs kunt zien.
Wat u nu gaat lezen is verrassend en kan nieuwe concepten opleveren die bijna ongelooflijk
lijken. Prachtig en plechtig nieuw inzicht is geworpen over een onderwerp dat centraal staat
in de hele Bijbel - de redding van de mens door de dood en bemiddeling van de Messias. Denk
bij het lezen van dit verslag aan de Bijbelse vermaning:
https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338#
https://www.youtube.com/watch?v=7UyqxzuSMCo
https://www.youtube.com/watch?v=kMHonND3j54
https://www.youtube.com/watch?v=9ubKUip6pz0&list=PLNiA3RKlupuUgvMSise0ptuAe7H24D4E0&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=lUodUrFgWSg
https://sites.google.com/site/thedivinityofjesus/home/jesus-s-blood-the-astonishing-dnaanalysis-of-jesus-christ
https://youtu.be/f865bIhQ3Bk
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“Je gezicht als spiegel van je gezondheid “
Het nieuwe boek van Aad Orgelist, spreker voor de Gezond Verstand Lezingen, is verschenen.
Wist je dat ons gezicht vrijwel alles vertelt over onze
gezondheid? Aan de hand van ruim 180 tekeningen
laat Aad Orgelist ons kennismaken met een diagnose
van het gezicht. Het boek is een bron van kennis en informatie over je eigen gezondheid en die van de ander.
Op unieke en niet eerder vertoonde wijze maakt Aad
ons wegwijs in de pathologie van het gelaat om tijdig
gezondheidsklachten en kwalen te herkennen. Inzicht
in de specifieke gelaatskenmerken zorgt voor gezondheidspreventie en voorkomt potentiële gezondheidsproblemen.
Het boek zal eenieder aanspreken die is geïnteresseerd
in zijn eigen gezondheidspreventie of werkzaam is in
de zorgsector.
Een praktijkvoorbeeld van gezichtsanalyse
Als therapeut of zorgverlener is het belangrijk om inzicht te hebben in de gesteldheid van een cliënt. Zo had
een cliënt ernstige maagzuurkrampen en was naar de
huisarts gegaan, die hem maagzuurremmers had voorgeschreven. Daarnaast wilde cliënt ook
te rade gaan voor een alternatieve therapie. Ik nam aan de hand van de lippen waar, dat de
cliënt sterk verzuurd was en dat hij een middenrifbreuk had. Ik constateerde echter dat hij
een groter probleem had en adviseerde hem om terug naar zijn arts te gaan voor een verwijzing voor een nader onderzoek in het ziekenhuis, vanwege doorstromingsproblemen van de
bloedcirculatie. De werkelijke reden van mijn verwijzing was dat ik constateerde dat hij een
probleem had met zijn kransslagader en de kans op een hartinfarct aanmerkelijk groot was.
Dit is af te lezen aan de hand van de oorlellen en de tongpunt en uiteraard de slechte conditie
van de persoon. De cliënt werd enkele dagen later opgenomen, werd gedotterd en een maand
later is met een aanvullende operatie een stent in de kransslagader geplaatst.
Een ander voorbeeld betreft een jong meisje van 14 jaar. Zijn leed aan buikpijn, die regelmatig
in alle hevigheid kwam opzetten. Na tal van onderzoeken gedurende een periode van drie jaar
in het ziekenhuis konden de artsen geen aanwijsbare oorzaak vinden en werd het probleem
afgedaan met de mededeling dat het een psychische oorzaak moest zijn. Pijnbestrijders werden voorgeschreven en er werd verwezen naar een alternatieve therapie voor de behandeling
van het emotionele probleem.
Een donkere vlek in één van haar mondhoeken was voor mij een aanwijzing dat de klep van
Bauhin niet goed afsloot. Dit is een afsluitklep tussen de dunne- en dikke darm. Wanneer deze
niet goed functioneert kunnen er bacteriën van de dikke darm in de dunne darm stromen,
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met alle gevolgen van dien. Zo’n lekkende klep kan klachten veroorzaken, zoals spijsverteringproblemen, opeenhoping van gifstoffen, pijn in de onderrug, e.d.. Na drie therapeutische behandelingen was het probleem opgelost en was ook het donkere vlekje in haar mondhoek
verdwenen.
Veel problemen aan organen, zoals hart, longen, darmen, nieren, spijsvertering, stofwisseling,
milt, lever galblaas, blaas, prostaat zijn af lezen van het gezicht. Deze aanvullende kennis die
direct een aanwijzing geeft van mogelijke gezondheidsproblemen is mijns inziens een belangrijke meerwaarde voor de gezondheidzorg, het is een stapje op weg naar een holistische geneeswijze. De reguliere geneeskunde en de kennis van complementaire geneeswijzen sluiten
elkaar niet uit, integendeel zij vullen elkaar aan.
Mijn ambitie is er op gericht om de kennis van de gezichtsdiagnose nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, als een noodzakelijke aanvulling en verbreding van de reguliere zorg. Datzelfde geldt voor de kennis van complementaire therapieën die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Samenwerking en respect voor elkaars expertise is uiteindelijk de basis voor
een gezond zorgstelsel.
Het boek (ISBN 978 94 92079 41 1) is te koop bij: boekencooperatie.nl of boekenroute.nl
Zie ook: https://boekencooperatie.nl/product/je-gezicht-als-spiegel-van-je-gezondheid/
Aad Orgelist is natuurgeneeskundig therapeut en heeft in zijn jarenlange ervaring als therapeut zich de kennis van de pathologie van het gelaat eigen gemaakt. Als therapeut, schrijver
en kunstschilder is hij in staat om deze kennis op heldere, duidelijke en inzichtelijke wijze over
te brengen.

Bestaansrecht
Ons verdrongen verleden als belasting van het menselijk heden
Bestaansrecht is de titel van een boek dat de komende periode uitkomt,
passend in de huidige tijd waar we inzitten, geschreven door Maarten
Oversier, een van de sprekers van onze Gezond Verstand Lezingen.
Hoe de invloed van vorige levens, voorouders, oorlog en kerk ons huidige levensgeluk blokkeert
Echo’s van onverwerkt trauma uit ons verleden, zelfs vorige levens, leveren de moderne mens de ons bekende fysieke, psychische of emotionele klachten op. Het is een gegeven dat enorm aan terrein wint nu
mensen steeds bewuster worden. Maar wat zijn nou eigenlijk de oorzaken van deze opgelopen traumata?
In de ruim 25 jaren dat reïncarnatie- en regressietherapeut Maarten
Oversier cliënten in zijn praktijk behandelt, ontdekte hij dat de bron eigenlijk altijd te vinden is binnen drie specifieke historische domeinen:
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Schokkende en daardoor vaak verdrongen ervaringen van voorouders, de hel van de twee wereldoorlogen, begin 19e eeuw, en de dubieuze normen en eisen van de machtige katholieke
kerk.
Wat doorschemert uit de ervaringen van duizenden cliënten is dat achter al deze invloeden het
decor opdoemt van een grootschalig plan de mensheid te knechten. Het is echter een kwestie
van tijd te ontdekken dat de levenskracht van aardbewoners uiteindelijk niet blijvend te controleren en beteugelen is.
In die tijd leven we nu, en juist daardoor zijn er zoveel mensen in incarnatie.
In zijn boek ‘Bestaansrecht’ legt Maarten aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe deze
invloeden uit het verleden onverbiddelijk doorsijpelen naar het heden. Én hoe de pijn verwerkt
kan worden zodat klachten verminderen en vaak zelfs verdwijnen.
Noodlottige ongelukken, onderdrukking, misbruik, extreme armoede, verraad en gedwongen
abortussen. Het komt allemaal voorbij.
Gewonde soldaten, verstopte Joodse kinderen, doorgedraaide machtswellustelingen en valse
kerkvaders; de beeldend en levendig opgetekende praktijkvoorbeelden lezen soms als een
spannend filmscenario.
Vervlochten met de verslagleggingen van cliënten die dankbaar over hun opzienbarende herstelverhalen vertellen, staat ‘Bestaansrecht’ garant voor een adembenemend en ultiem aangrijpend leesavontuur. Bereid je voor geraakt te gaan worden vanwege de herkenning van
persoonlijke thema’s uit je eigen familie en achtergronden. Uiteraard worden moderne kwesties zoals orgaandonatie en de coronacrisis, niet geschuwd.
Maarten Oversier (1962) komt oorspronkelijk uit Rotterdam en maakte ooit carrière als chef
kok bij een gerenommeerd hotel. Zijn ware roeping bleek echter van een meer spirituele aard.
Tegenwoordig woont hij landelijk in het Drentse Roden. Als reïncarnatie- en regressietherapeut
heeft hij ruim 15.000 sessies gedaan. Hij publiceert regelmatig artikelen, geeft lezingen en onderwijst op diverse plaatsen in Europa en in Indianenreservaten in Canada.
Maarten onderhoudt een warme en nauwe band met leden van indianenstammen en natuurvolken die hij regelmatig uitnodigt om hun wijsheid te komen delen in Nederland.
'De meest waardevolle ontdekkingen doet degene die de gebaande paden verlaat.'
Maarten Oversier
Bestaansrecht
Hoe de invloed van vorige levens, voorouders, oorlog en kerk ons huidige levensgeluk blokkeert
Verschijnt najaar 2020
Uitgeverij Obelisk Boeken
Reserveer alvast via secretariaatoversier@gmail.com
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Covic-19 en de wereld erna
En nog een nieuw boek dat binnenkort uitkomt, geschreven
door Robin de Ruiter’s auteurscollectief, van wie eerder het
boek met de titel ‘Coronacrisis, de komst van de transitie is
verschenen.
In de maatschappij horen we steeds vaker het bericht dat
‘het zo niet langer kan’, dat er fundamentele veranderingen
moeten komen in ons maatschappelijk bestel.
Hoe moeten we verder leven met onze instituties, waarin we
ons vertrouwen verloren hebben?
Gedurende de laatste tientallen jaren heeft onze samenleving twee tegengestelde ontwikkelingen ondergaan:
Enerzijds toenemende grootschaligheid en eenvormigheid
als gevolg van automatisering, digitalisering, grensoverschrijdende fusies van bedrijven, concentratie van geld en dus
macht.
Anderzijds een steeds veelkleuriger wordende bevolking die
zich dankzij het internet steeds meer bewust is van de omgeving, van oorzaak en gevolg alsmede de tekortkomingen van onze overheid.
Dit alles heeft steeds meer onrust en verzet van de bevolking
als gevolg.
Onze Europese overheden hebben zich middels het "Verdrag
van Maastricht" in 1992 gecommitteerd aan de belangen van
de "Vrije Markt": middels artikel 129 is de mogelijkheid geschapen tot innige samenwerking en belangenverstrengeling
tussen de overheden, de globale I.T. bedrijven en de globale
farmaceutische bedrijven. Dat alles is overkoepeld door de
Wereldgezondheidsorganisatie. De gang van zaken is in dit
boek beschreven.
Het is bizar te noemen, dat onze bevolking, dag in dag uit geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid en het onvermogen van de overheden, plotseling een schijnbaar onbegrensd vertrouwen in dezelfde overheden heeft als het vaccinaties betreft.
Is dit vertrouwen gebaseerd op overtuiging of op angst?
Dit boek behandelt de beleidsstukken van de EU, de WHO en
de regering, en maakt inzichtelijk hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt.
Het boek behandelt voorts de mogelijkheid tot hervorming van de samenleving zodat we eindelijk de problemen kunnen gaan oplossen en de samenleving weer een gezonde dynamiek
gaat krijgen.
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De hervorming behelst het opnieuw opbouwen van de instituties van onderop, met het recht
tot vereniging (artikel 8 in de Grondwet) en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten.
We zullen het zelf moeten gaan doen, want de overheden hebben aangetoond de noodzakelijke veranderingen niet te kunnen bewerkstelligen.
Het boek verschijnt 30 november
Mayra Publications
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