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Voorwoord 
 

Het is bijna kerst als jullie deze nieuwsbrief in de mail ontvangen.  Het zullen andere kerstda-
gen zijn dan andere jaren. Een Kerst met een strenge lockdown waarbij je maar 2 of 3 perso-
nen ‘mag’ ontvangen.  
Winkels die vóór de kerstdagen gesloten zijn, je huis versieren met groen, met bloemen, met 
kaarsen is er niet echt bij als je dit nog niet in huis had gehaald, verhalen over kerstbomen en 
bossen bloemen die worden vernietigd. Al schijnt het wel weer hier en daarbuiten te worden 
verkocht. De mazen in de wet worden in deze dagen weer opgezocht.  
Te bizar voor woorden. Je mag alleen de meest essentiële boodschappen in huis halen en 
blijkbaar ook de non-food die door supermarkten worden verkocht.  
Hotels die waren volgeboekt omdat je daar wel kon dineren als je er logeerde hebben tal van 
annuleringen gekregen omdat mensen nu alleen maar maaltijden mogen afhalen en dit dan 
op de eigen kamer zouden moeten opeten. 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een bizarre tijd die nog niet ten einde komt. 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit gekke jaar. We hebben vanaf maart, toen de 1e 
lockdown inging, veel linken gedeeld die ons werden toegestuurd over corona en wat verder 
speelde.  
 
We blijven delen, maar in deze nieuwsbrief wat meer 
verhalen van mensen die zich zorgen maken, die ons 
een hart onder de riem willen steken, van mensen die 
het vaak zo goed kunnen verwoorden zoals we het 
zelf ook voelen en ervaren.  
Verhalen die zij deelden op facebook of ons werden 
toezonden. Aan het eind van de nieuwsbrief geef ik 
nog een aantal links naar onder andere pagina’s waar 
je heel veel info kunt vinden en aan eigen nieuwsga-
ring kunt doen. 
We delen weer een boek van de maand en informatie 
over 21 december en de grote wereldwijde meditatie 
die dan plaatsvindt om 19.22 uur Nederlandse tijd. 
Grote dank aan onze vaste schrijvers en ieder die 
stukken heeft aangeleverd.  
 
Hou je energie hoog, eet gezond en geniet ondanks 
alles van het leven. 
Laten we met elkaar liefde verspreiden, zie deze 
mooie foto hiernaast, de echo verspreidt en brengt 
de liefde in veelvoud terug! Ook het stukje hieronder 
gaat daarover, ik kan het niet laten dit te delen. 
Fijne feestdagen en een vooral gezond, vredig en lief-
devol 2021,  
 
Barbera  
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Wat zit er in jouw ‘kopje’?  
 
Je houdt een kopje koffie vast als er iemand langs loopt en tegen je aan stoot, waardoor je 
overal koffie morst. 
Waarom heb je koffie gemorst? 
"Omdat iemand me tegen het lijf liep !!!" 
Verkeerd antwoord.  
Je hebt de koffie gemorst omdat er koffie in je kopje zat. 
Als er thee in de beker had gezeten, zou je thee hebben gemorst. 
*Wat er ook in de beker zit, komt eruit.* 
Daarom; wanneer het leven langskomt en je door elkaar schudt (wat ZAL gebeuren), zal alles 
wat er in je zit naar buiten komen. Het is gemakkelijk om het te tegen te houden, totdat je 
gaat ratelen. 
*Dus we moeten ons afvragen ... "wat zit er in mijn kopje?"* 
Als het leven moeilijk wordt, wat loopt er dan over? 
Vreugde, dankbaarheid, vrede en nederigheid? 
Woede, bitterheid, harde woorden en reacties? 
 
Het leven zorgt voor de beker, 
JIJ kiest hoe je hem vult. 
Laten we er vandaag aan werken om onze bekers te vullen met dankbaarheid, vergeving, 
vreugde, bevestigende lieve woorden; en vriendelijkheid, zachtheid en liefde voor anderen. 
Bron: onbekend 
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Watermantijdperk, laatste activering  
Maandag 21 december 2020 om 19.22 uur is er een wereldwijde meditatie 
 

Deze activering helpt de Lichtkrachten de energie van Licht op het oppervlak van de planeet 
te aarden om de tijdlijn die ons naar het langverwachte Watermantijdperk zal leiden, verder 
te stabiliseren.  
Het aantal mensen dat de activering doet, is de meest invloedrijke factor binnen de kracht van 
de menselijke oppervlaktebevolking om dit proces te versnellen.  
De volledige sterrenpoort van de 2020-Watermantijdperktijdlijn heeft tot doel de positieve 
Watermantijdperktijdlijn voor de planeet te stabiliseren. In 2020 hebben de duistere krachten 
hun uiterste best gedaan om de manifestatie van de positieve Ascensietijdlijn te voorkomen.  
 
Nu is het onze collectieve kans om de positieve Ascensietijdlijn voorgoed te verankeren, veilig 
te stellen en te stabiliseren, en ervoor te zorgen dat de rest van het planetaire bevrijdingspro-
ces soepel en snel verloopt. De grote Jupiter-Saturnusconjuntie op 21 december is de eerste 
grote conjunctie in Waterman sinds 1405 en deze conjunctie vindt precies op de dag van de 
winterzonnewende plaats.  
 
Dit is het moment waarop de eerste langverwachte energieën van het Watermantijdperk ein-
delijk beginnen binnen te stromen. https://www.astrotheme.com/Jupiter-Sa... http://great-
bear.mcn.org/aquar.htm  
Jupiter en Saturnus op 0 graden 29 minuten Waterman vormt een exacte grote driehoek met 
Alcyone (onze lokale centrale zon in de Plejaden) op 0 graden 17 minuten Tweeling en met 
het M87-sterrenstelsel (een groter sterrenstelsel in de Virgo-cluster, als bron van galactische 
liefde voor deze sector van het universum) op 1 graad 13 minuten Weegschaal.  
 
Deze grote driehoek brengt bijzonder krachtige kosmische liefdesenergieën naar de planeet 
en dit is de trigger die de nieuwe cyclus van het Watermantijdperk zal inleiden. De flits van 
kosmische liefdesenergieën is afkomstig van het M87-sterrenstelsel in de Virgo-supercluster   

https://www.youtube.com/redirect?v=rsEQZ4hNgzc&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.astrotheme.com%2FJupiter-Saturn-and-Aquarius.php&redir_token=QUFFLUhqa292cjZqQ2dTRVBDZGVDV3B3U2ZFbVl0SE5yd3xBQ3Jtc0tsTGctZm0xRFRIY29Lb3B0ZXR6S2R4em1YZ2p0OW5hMGFvN3JIT0k1ODBGS0JiR2JSd2VSb0cycU9zbXpkSGN6em1BZDIxVmduYlhmQ1prME1BMVFmZ2w3c3c4Tk9zelFsS2cyYWVBUWc2cVd0Skkydw%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?v=rsEQZ4hNgzc&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fgreatbear.mcn.org%2Faquar.htm&redir_token=QUFFLUhqa0lSX19FQWc3aXFZUHItWF9qM05hOWJVMzVxQXxBQ3Jtc0tuc05wRUFuMnQ0NTRrSUZqYTNnejVwWW9sV2lWcmdVTmo5aWREWXAyNXFHMEhHQ0pyd2ZIcFZFQjNGQV9xMVkzQzJQX25kR3hDRWNJRHVCTjZ3bHAyeDBicHA0d2dfM1kwXzNiYXA2VV9UTEFvdVloVQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?v=rsEQZ4hNgzc&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fgreatbear.mcn.org%2Faquar.htm&redir_token=QUFFLUhqa0lSX19FQWc3aXFZUHItWF9qM05hOWJVMzVxQXxBQ3Jtc0tuc05wRUFuMnQ0NTRrSUZqYTNnejVwWW9sV2lWcmdVTmo5aWREWXAyNXFHMEhHQ0pyd2ZIcFZFQjNGQV9xMVkzQzJQX25kR3hDRWNJRHVCTjZ3bHAyeDBicHA0d2dfM1kwXzNiYXA2VV9UTEFvdVloVQ%3D%3D
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en zal veel krachtiger zijn dan de flits die tijdens de AION-portaalactivering vanaf M87 de aarde 
bereikte: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rsEQZ4hNgzc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-
L7oxPDjN0YS38L7ylYIsV_LU6k9ZBgezIB4sI_xhaKYtMC9HdC0WjA4 
 
Instructies (De voorgestelde tijdsduur voor onze meditatie is 20 minuten): 
 
1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen. 
 
2. Neem je nadrukkelijk voor om deze meditatie te gebruiken als een middel om de trigger te 
co creëren, die het Watermantijdperk zal starten. 
 
3. Roep de Violette Vlam aan vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een 
beschermende cirkel rondom jezelf te plaatsen.  
Vraag de vlam om al wat het Licht niet dient, te transmuteren. 
 
4. Visualiseer een zuil van stralend wit licht, die van de Kosmische Centrale Zon uitgaat en dan 
over Centrale Zonnen van alle sterrenstelsels in dit universum wordt verdeeld.  
Visualiseer dan hoe dit licht door het M87-sterrenstelsel stroomt en dan via de Galactische 
Centrale Zon binnenkomt, dan door ons sterrenstelsel gaat, dan ons zonnestelsel binnenkomt 
en door alle Lichtwezens binnen ons zonnestelsel, door de sublunaire ruimte en dan door alle 
wezens op planeet Aarde en ook door jouw lichaam naar het middelpunt van de Aarde gaat. 
  
5. Visualiseer hoe dit Licht alle resterende duisternis op Aarde transmuteert, alle ongelijkhe-
den heelt, alle armoede uitwist en heel de mensheid overvloed brengt.  
Visualiseer hoe zachtroze Licht van de Godin alle wezens op planeet Aarde omhult en hun 
emotionele lichamen heelt.  
Visualiseer hoe er een nieuwe grote kosmische cyclus van het Watermantijdperk aanvangt, 
die alle wezens op Aarde zuiver Licht, Liefde en Geluk brengt.  
Visualiseer jouw perfecte leven in het nieuwe Watermantijdperk. 
 
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUA-
RIUS&iso=20201221T1922&p1=195 
 
Overwinning van het Licht! 
 
Dus nu maandag 21 december 19.22 uur Nederlandse tijd! 
Hoe meer mensen gelijktijdig meedoen hoe groter het bereik om het watermantijdperk te 
starten. 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rsEQZ4hNgzc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-L7oxPDjN0YS38L7ylYIsV_LU6k9ZBgezIB4sI_xhaKYtMC9HdC0WjA4
https://www.youtube.com/watch?v=rsEQZ4hNgzc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-L7oxPDjN0YS38L7ylYIsV_LU6k9ZBgezIB4sI_xhaKYtMC9HdC0WjA4
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUARIUS&iso=20201221T1922&p1=195
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=AGE+OF+AQUARIUS&iso=20201221T1922&p1=195
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Boek van de maand 
 
Vorige maand deelden we de eerste drie delen van de boeken van en over Christina von Dreien. Haar 
nieuwste boek ‘Uiteindelijk komt alles goed’ kwam een paar dagen na onze nieuwsbrief uit en delen 
we graag alsnog deze maand. 
Ook delen we twee boeken over tinnitus, een veel gehoord probleem in deze tijd.  
 
 

Uiteindelijk komt alles goed 

Hoe we zelf de wereld kunnen helen  
Christina von Dreien 
 
Bewust vrede scheppen 
We leven in een heel vreemde en uitzonderlijke ‘coronatijd’, die in het te-
ken staat van wereldwijde crises, angst en onzekerheid, allerlei maatrege-
len en protesten, en van vijanddenken en beschuldigingen over en weer. 
In deze verwarrende tijd laat een jonge vrouw haar stem horen en spreekt 
duidelijke taal: Christina von Dreien (2001), vertegenwoordigster van een 
nieuwe generatie jonge mensen die ons de weg wijzen en positieve impul-
sen aan de mensheid geven. Haar indrukwekkende kijk opent een nieuw, 
breder perspectief op de huidige wereldsituatie en op de periode die voor 
ons ligt. Zonder de gebruikelijke clichés van dwarsdenkers en spiritualisten 
te gebruiken slaagt ze erin met haar eenvoudige en briljante boodschap 
het hart van mensen te bereiken en te raken. 
 
Christina nodigt ons uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid 
voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf: wat kun 
je als individu concreet bijdragen aan een positieve verandering van ons huidige destructieve en nood-
lijdende systeem? 

• In alles het positieve zien en bevorderen 

• Je openstellen voor nieuwe inzichten 

• Niet bang zijn, wat er ook gebeurt 

• Erop vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zal komen 

• Je spirituele helpers om ondersteuning vragen 

• Tevredenheid, dankbaarheid en vergeving aan de dag leggen 
Christina’s oproep geeft ons kracht en vertrouwen: we kunnen en zullen voor onszelf de mooie, vol-
maakte wereld scheppen waarin wereldwijde vrede heerst en waar we allemaal zo naar verlangen. En 
dat gaan we nu doen. 
Een liefdevol boekje dat ons veel moed geeft. Christina von Dreien is geboren met een sterk verruimd 
bewustzijn. Van jongs af aan geeft ze al blijk van een opmerkelijk inzicht in de huidige wereld. Ze be-
hoort tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrij-
ven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460152054&PC=427870AA   
 
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460152054&PC=427870AA
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Tinnitus 

Er is iets aan te doen door Sandra Posthumus 
“Leer er maar mee leven, want daar is niets aan te doen!” 
Dit krijgt bijna iedereen met tinnitus te horen. Dat niets mínder waar is, daar 
kwam auteur Sandra Posthumus door toeval achter. Als fysiotherapeut on-
derzocht ze waarom het haar wel vaak lukte om tinnitus te verbeteren en 
zelfs te laten verdwijnen bij haar cliënten. 
 
Tinnitus is een geluid dat ontstaat als reactie op overprikkeling, waarbij er veel variaties en gradaties 
zijn. Je kunt het zien als waarschuwingssignaal en mensen die het krijgen, hebben vaak veel met elkaar 
gemeen. De hoofdoorzaak is dikwijls stress en hoe je daarmee omgaat. Tevens kan tinnitus ontstaan 
door een fysiek trauma of overbelasting. Daarnaast kunnen vele andere factoren een rol spelen, zoals 
emoties, voeding en zelfs de (negatieve) informatie op internet. 
Fysiotherapeute en tinnitus-expert Sandra Posthumus heeft als missie om Nederland wakker te schud-
den, dat er wel degelijk iets aan tinnitus te doen is. Haar eigen vader en zoon hebben tinnitus gehad 
en zelf heeft ze ook ervaren hoe het is om ‘herrie in je hoofd’ te hebben. Door haar jarenlange ervaring 
met deze doelgroep weet ze als geen ander wat voor impact tinnitus op je leven kan hebben en hoe-
veel onbegrip er vaak is vanuit de omgeving. 
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789090334516&PC=427870AA   
 

De Tinnitus-ademtherapie 

Oefeningen om zelf je oorsuizingen te verminderen Een zelfhulpprogramma 
van Maria Holl 
 
De tinnitus-ademtherapie is een zelfhulpprogramma met oefeningen om de 
psychische en fysieke oorzaken van oorsuizingen op te heffen of te verminde-
ren. Deze uitgave is een uitgebreide en aangepaste versie van het in 2008 ver-
schenen Oorsuizingen verminderen van Maria Holl. 
Tinnitus ofwel oorsuizingen behoort tot de klachten die moeilijk te genezen 
zijn door de reguliere geneeskunde, omdat de oorzaak een combinatie is van 
lichamelijke en geestelijke factoren. De tinnitus-ademtherapie van Maria Holl 
is onderzocht door de Duitse Tinnitus-Liga met positieve resultaten: dankzij de 
oefeningen werden de klachten verminderd met 50% of verdwenen geheel. Bovendien helpen de oe-
feningen om beter om te gaan met de psychische belasting van tinnitus. 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789088401145&PC=427870AA   
 
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken 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:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53  
Het kost jou niets extra’s!!!.  
 
Enne alvast onze dank!  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789090334516&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789088401145&PC=427870AA
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Een tafel met herinneringen... 
 
Na een middag tuinieren de volgende dag nog even voldaan gekeken naar de ronde tafel in 
'het struikgewas' achter in de tuin... 
Deze tafel heeft in de afgelopen jaren al vele ‘tafereeltjes’ mogen presenteren. De middag 
ervoor leeggehaald, 'schoon' geveegd en opnieuw opgemaakt. 

Rechts even m'n bezem geparkeerd      . 
Als deze tafel hardop spreken kon... Hij blijft staan tot hij door zijn poten zakt. 
In 2009 en enkele jaren daarna zat ik met mijn laptop achter deze tafel. Vele nieuwsbrieven 
en andere mails verdwenen vanaf deze tafel. Boeken werden aan deze tafel geschreven. Tot 

de tafel de tuin in mocht, uitrusten en vervallen.      
Enkele houtjes zijn er al uitgevallen maar voor alles is een oplossing en boomstamschijven 
liggen op de gaten. 
Een tafel met herinneringen.  

Lieve hellup... Maar niet te veel bij stil blijven staan.      Daarom staat de tafel ook achter in 
het struikgewas. Een plek waar we wel dagelijks komen maar niet langdurig verblijven. 

Memories mogen op zijn tijd, maar we blijven daar niet hangen!      
 
Anneke 
Gaasterland 3 december 2020 
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Hoi lieve mensen 
 
Ik heb het soms koud en verlang naar warmte, zoek naar het liefdevol opgenomen worden in 
een hartverwarmende groep. 
De flitsende boodschappen in heldere kleuren naast de weg doen mij opkijken alsof ze mij 
willen zeggen; volg mij ik ben het nieuwe licht der wereld. Neem déze boodschap in je op want 
dit maakt je gelukkig; denk er niet over na en laat mij binnen. 
 
Zowaar vergeet ik eventjes van waar ik gekomen ben en welke richting ik wil gaan, ik leef in 
het nu maar met mijn volle aandacht bij de boodschap op het scherm. 
Ondertussen vervlakt mijn bewustzijn en het denken zodat de waarom vragen kunnen blijven 
slapen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar dan sluit ik mijn ogen en oren en bescherm mij zodat íkzelf in mijzelf kan zijn en vraag 
dan; hoe voel ik mij nu? Door aandacht en acceptatie komt er beweging in pijnlijke vastzit-
tende stukken en kan ik de Leiding in mijzelf vinden.  
Probeer eens op te merken dat er een werkelijk geestelijk groeiend licht is wat vanuit de aarde 
ons tegemoet komt en waarmee wij ons verbinden kunnen. 
 
Ik word uitgedaagd bewust wakker te zijn en me niet in slaap te laten sussen voor de geest 
ondanks al het beeldschermenlicht, een schijnwereld. Alsof mijn lichaam verhinderd wordt 
om te herstellen zolang ik voor mijn laptop zit maar dat herstelproces komt weer op gang 
zodra ik buiten aanwezig ben. 
 
In deze donkere leugentijd zet vechten of vluchten ons vast, wend je blik af van deze aardse 
“koningen” accepteer het verlies van dit huidige bestaan en richt je op het alom geestelijke 
licht. Adem het geboren christus licht in en adem deze liefde over heel de aarde weer uit. 
Vind vrijheid in de eenheid, besef wel dat er geen enigheid(ego) in deze vrijheid is.   
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Het kan volgens mij ook op een gemakkelijkere manier want ik denk dat ik door een beetje gif 
in mij te laten injecteren ook mijn enigheid (mijn zelf) kwijtraak.  
 
Doordat er geen waarom vragen meer in mij boven komen en ik tevreden steef te dienen voor 
het hogere doel kan er wereldvrede ontstaan. Er is enkel iemand nodig die mij wil aansturen 
omdat ik in mijzelf geen richting meer kan vinden die ik als mijn weg herken.  
 

Zonder mijn worstelende zoeken kan ik op aarde heerlijk zorgeloos leven in het nu.  
  
Er is nu dus een keuze te maken of wij van binnen naar buiten willen leven of van buiten naar 
binnen.  
 
Liefs, Arie 
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En we blijven toch maar zoveel mogelijk positief ge-
stemd ondanks bizarre tijden... 
 
Twee kransjes ter inspiratie om wellicht als uitgangspunt te 
gebruiken voor eigen creatieve uitspattingen.  
Met en zonder vogelvoer. 
Persoonlijk deel ik dit met een groep die voor dit afgelopen 
idiote jaar op gezette tijden bij elkaar kwamen in de diverse 
groepen vallend onder ons concept Project7-blad.  
Helaas liggen al die leuke middagen stil maar voor alles is 
een oplossing dus deel ik met een aantal 'van alles en nog 
wat'. 
Deze week krijgen zij dit aangereikt, kleine moeite het op 
grotere schaal te delen niet waar? 
Werk altijd netjes, een ander hoeft niet te zien 'hoe iets in 
elkaar steekt'. 
Een ijzeren ringetje werd van twee kokostouwtjes naast el-
kaar voorzien door dit met wikkeldraad grof vast te wikke-
len, (anderhalve cm ongeveer tussen elke slag, wel netjes 
strak aantrekken). 
Het ijzeren ringetje als basis bij het kransje zonder vogel-
voer is met sisaltouw bewerkt. Een klein bolletje steeds 
door de lus halen en netjes aantrekken. 
Groen afzonderlijk met stukjes bloembindersdraad (wikkeldraad kan ook) vastgezet. 
Voor het voederkransje werd een terracotta potje gevuld met biologisch ossewit en vogelvoer. 
Eerst een ijzerdraadje via het gaatje in de bodem vastgezet. 
Daarna een (eiken)blad op het gat gelegd om toch te proberen het vet in het potje te houden. 

Laagje voor laagje in het begin, eerst wat voer, beetje vet, 
laten stollen en zo verder tot je vanaf de helft alles in één 
keer kunt vullen, eerst voer, dan vet. 
Wel direct een stokje plaatsen waar mevrouw of meneer 
vogel op kan staan tijdens het eten. 
Houdt er rekening mee dat er vet uitloopt, daar ontkom je 
niet aan.  
Diverse soorten groen, uitgebloeide planten, bottels aan 
steeltjes, kerstballen die geschikt zijn om buiten op te han-
gen, kortom: leef je uit, van alles is te gebruiken. 
Zo! 

Breder gedeeld dan met het 'selecte' groepje.      
Zo wens ik velen toch een beetje positief te laten denken 
want hoe bozer wij worden op alles wat er gaande is, des te 
meer genieten de lieden die idiote zaken uitrollen. 
We laten ons niet kisten! 
 
Lieve groet, Anneke 
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De nieuwetijdsremedies – de engelen 

 
Geloof je in engelen?  
Kun je in iets geloven wat je niet kunt zien? De wind kunnen we niet zien, maar we weten dat 

hij (of misschien is het wel een zij      ) er is. We zien de takken van de bomen waaien, we 
voelen de wind door onze haren.  
Warmte is ook zoiets. Je kunt het niet zien, maar wel voelen.  
 
Ik voel altijd van alles door mijn heldervoelendheid. Dat is steeds meer ontwikkeld in de loop 
van de tijd. Soms handig en soms niet. 
In ieder geval, ik ben engelen zeer gaan waarderen. Als ik ergens hulp bij nodig ben dan hoef 
ik alleen maar te vragen. Het kan iets technisch zijn, bijvoorbeeld dat mijn computer het niet 
goed doet. Het kan zijn dat ik iets kwijt ben en snel terug wil vinden. Het kan zijn dat ik ze 
vraag te helpen bij een moeilijk gesprek of bij een healing. Of om ergens op tijd aan te komen.  
 
Helpen doen ze altijd ook al merk je het niet gelijk. Soms niet op de manier zoals ik het ver-
wacht had, soms zelf beter dan ik het had kunnen bedenken. Een dankjewel achteraf vinden 
ze fantastisch. Ik zou zeggen probeer het gewoon eens uit. Het hoeft niet luidop, het kan ook 
in gedachten. 
 
Bij het maken van de nieuwetijdsremedies door Bram en Miep Zaalberg van www.bloesem-
remedies.com hebben engelen ook geholpen. Deze keer vertel ik over Engel- en Lemurische 
Poort met het Rode Bosvogeltje (jouw oorsprong), Engelenpoort (integratie met het nieuwe 
licht) en Divine Angel (inzicht in niet opgeloste oude patronen). 
 

ENGEL – EN LEMURISCHE POORT met Rode Bosvogeltje - oorsprong wie je bent 
Bij het maken van deze remedie was er toe-
stemming nodig om ‘binnen’ te komen.  
Op de krachtplek in het bos verscheen een 
energetische wachter, die bescherming bood 
tegen misbruik van energie en natuur. Deze 
wachter stond voor een Lemurische poort 
(weet je nog dat ik de vorige keer schreef over 
Lemurië en de boekentip van Aurelia Jones?).  
 
Toen er gevraagd werd om toestemming ging 
de wachter opzij en een straal van warm, zon-

negeel licht onder een hoek van 120 graden scheen vanuit het Noorden in de schaal. Daarna 
opende zich een deur recht boven de schaal en een Engel met een licht van onbeschrijfelijke 
zachtheid en liefde stroomde de schaal in.  
 
Deze remedie gaat naar de oorsprong van wie je bent, voorbij de beperkende codes die je 
vasthouden in de oude structuren. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet verder komt en in 
cirkels blijft rondlopen.  
  

http://www.bloesemremedies.com/
http://www.bloesemremedies.com/
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Wanneer je de volgende stap niet kunt maken, dan opent deze remedie de verbinding met de 
Engelenwereld en zorgt dat je de verbinding kunt maken met de wijsheid en kennis van Lemu-
rië. Het transformeert het oude verdriet, dat de stap naar het nieuwe tegenhoudt en geeft 
daarna rust en vrede. Soms kan het nodig zijn om een aardende remedie zoals de Terra-reme-
die erbij te gebruiken i.v.m. de omhoogtrekkende energie. 
 

ENGELPOORT helpt met integratie van het nieuwe licht en oude patronen 
Een remedie gemaakt op 21-12-2012, een bijzon-
dere datum.  
Het jaar dat de Inuit (het volk wat wij als Eskimo’s 
kennen, maar liever aangesproken worden met In-
uit) aan NASA vertelden, dat de as van de aarde ge-
kanteld was. Deze remedie is weer gemaakt op een 
krachtplaats vanuit de aarde. Een krachtplaats die 
te maken had met verandering van bewustzijn. Een 
opening waardoor het oude losgelaten kon wor-
den en het nieuwe licht kon integreren.  

 
Engelpoort helpt je met de integratie van het nieuwe licht en de oude patronen van jezelf, je 
familie en de aarde. Vooral patronen die je tegenhielden in je manifestatie in dit leven. Je kunt 
het zien als een soort geboortekanaal van de nieuwe tijd. Het nieuwe in kunnen gaan met de 
bescherming van het licht en de liefde van het universum.  
Deze remedie zorgt voor een verbinding met jouw oorspronkelijke engelkracht om het licht in 
de aarde te kunnen brengen en ze geeft je bescherming. Ben je een hoog gevoelig kind/per-
soon dan geeft Engelpoort veiligheid, omdat je je dan minder in gedragsproblematiek hoeft te 
vluchten om jezelf te kunnen handhaven. Doordat de remedie een anker in de aarde geeft, 
resoneert dat met jouw hoge trilling.  
 
Engelpoort zorgt ervoor dat je jouw talenten ook daadwerkelijk neer durft te gaan zetten, 
waardoor je beter bij jezelf blijft en minder snel vatbaar bent voor de collectieve opinie.  
In Engelpoort zitten de energieën van  

• morganiet (hartkracht),  

• seleniet (hoger kruinchakra),  

• kyaniet (verbinding hart en hogere niveaus),  

• apofylliet (verbinding fysiek en spiritualiteit),  

• herkimer diamant (spirituele groei) en  

• elestia(a)l kwarts (inzicht en wijsheid). 
 

DIVINE ANGEL inzicht in niet opgeloste en vergeten patronen uit het verleden 
Deze remedie is gemaakt in Alaska. Divine An-
gel brengt heelheid en versterkt je eigen-
waarde en gronding. Trauma’s uit vorige levens 
worden in het nu gespiegeld en kunnen vanuit 
eigen kracht worden hersteld. De weg naar de 
bron wordt geheeld.  
En jouw Hogere Zelf, kan tot volledige uitdruk-
king komen. Jouw Hogere Zelf is dat stukje van   
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jouw ziel dat in de sferen is gebleven en verbonden is met jou en weet wat je hier op aarde 
komt doen.  
Als we weer op aarde geboren worden gaan we door een sluier van vergetelheid, anders gaan 
we situaties mijden waarvan we van plan waren te leren. Het heeft te maken met de natuur-
wet Oorzaak en Gevolg.  
Deze remedie helpt je ook beter verbonden te zijn met de spirituele wereld, hogere gidsen en 
jouw eigen intuïtie. Divine Angel kan ook via dromen oude emoties opruimen. Het maakt ook 
bewust dat ziekte een deel is van een innerlijke strijd.  
 
De gebruikte edelstenen in deze remedie zijn:  

• brazillianiet (kwaliteiten en afstemmen),  

• watermeloentoermalijn (ontwaken hogere hart),  

• groene toermalijn (versterker hart),  

• blauwe toermalijn (verruiming bewustzijn),  

• aquamarijn (opruimen blokkades/patronen),  

• bergkristal (kanaalversterker hoge frequenties),  

• Lemurisch sterrenzaad bergkristal dubbeleinder (toegang oude wijsheid),  

• apofylliet en calciet (verbinding fysiek en spiritualiteit),  

• groene apofylliet (verbinding met natuurwezens, poorten en vortexen),  

• hematiet (oplossen polariteiten),  

• kunziet (ontvangen Goddelijke liefde),  

• apatiet ( oplossen problemen onderbewuste) en  

• Lemurische zaad bergkristal (helen emotioneel lichaam). 
 
Er zijn nu 11 van de 14 nieuwetijdsremedies besproken. Herken je dingen of loop je vast? 
Neem gerust contact op als je vragen hebt.  
 
De volgende keer vertel ik over de Divine remedies. Wil je meer weten over de natuurwetten? 
Dan kan ik je het boek van Marja de Vries aanraden: 
‘De hele olifant in beeld’ 
Ook deze informatie is zeker de moeite waard om te lezen voor jouw persoonlijke groei. 
 
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. Zelf pendel ik de remedies uit. Ik kan je ook leren 
te pendelen. Kijk dan maar eens op mijn website. 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
 
Bron: Bloesem Remedies Nederland  
Fotobron: pixabay.com en Bloesem Remedies Nederland 
 

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20artikel%20over%20nieuwetijdsremedies%20september
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/activiteiten-agenda/workshop-pendelen.html
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Recepten uit de nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ 
 
 

Heerlijke pittige fruitige thee 

Lijkt het je leuk om eens thee op een andere wijze 
te zetten dan je wellicht gewend bent? 
Kijk in de nieuwsbrief van ‘Het Wilde Genieten’ 
op bladzijde 16 
 
 
 
 

Kruidenboter 

Kruidenboter kan op zoveel verschillende manie-
ren gemaakt worden. 
Wie zich ene beetje wil laten inspireren kan in de 
nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten' kijken op blad-
zijde 20. 
 
 
 

 

Uien-, tomaten-, kruidenbrood 

Een heerlijk brood, gemakkelijk zelf te maken. 
Het recept kun je vinden in de nieuwsbrief van 
november van 'Het Wilde Genieten' op bladzijde 
25.  
 
Deze nieuwsbrief staat overigens boordevol 
leuke tips en lekkernijen. 
Zelf boerenjongens maken, heerlijke bonbons 
zelf maken, neem gerust de tijd alles te bekijken. 
Wie deze nieuwsbrief nog niet ontvangt is welkom zich te melden via een mail. 
Geef wel even aan dat het om 'Het Wilde Genieten' gaat, omdat we anders niet weten wat je 
wens is. 
Eens per maand delen we 'Het Wilde Genieten', met de bedoeling elkaar te inspireren. 
Mailen naar: anneke@project7-blad.nl  
Anneke 
 
Voor deze recepten 
Klik op onderstaande link:  
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-HET-WILDE-GE 
NIETEN-NOVEMBER.pdf  
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-HET-WILDE-GE
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Heel  erg eigenlijk 
 

Het heeft minder dan zes maanden geduurd om ‘vrije’ 
mensen te brainwashen, zodat zij zijn gaan geloven dat 
naar het werk gaan, naar de kerk gaan, plezier hebben, 
je familie en vrienden bezoeken en je eigen gezicht in 

het openbaar te tonen, allemaal egoïstische daden zijn 
– die mensen letterlijk zullen doden . . . 

Auteur onbekend 
 

Vertaling: Frank Bleeker 

 

S L A V E R N IJ 
 

Slavernij is van lang geleden 
ieder mens is thans weer vrij, 

vrij om zelf te beslissen 
als mens te leven in het heden, 

niet laten knechten door wat dan ook 
niet steeds paraat staan "er te zijn". 
Wie stuurt de mensheid in 't gareel, 

als schapen achter, ja, wat… aan? 
Corona heeft ons zwaar te pakken, 

vrijheid is nu van de baan. 
Een zeer gevaarkijk virus heerst nu, 

wij zitten met een driest besluit. 
Doch kom, bij nader inzien blijkt: 

er is bedrog ten voeten uit 
als zelfs de W.H.O. nu toegeeft: 
"het gaat om een gewone griep" 
behoeft het ons niet te verbazen 

dat alles ging in het geniep. 
Mondkapjes dragen is slaafs beleid 
hiertoe zijn wij niet meer bereid. 

Niet als slaven blijven leven, 
elk jaar met griepepidemie 

gingen we het leven toch beleven 
en voelden we ons als een genie. 

 
Bertus Singor 
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Inzichten van een 8-jarige wijzen ons een weg in deze 
donkere tijden 
 

 
We leven in een bizarre tijd. Bijzonder zijn de inzichten van een 8 jarige die we graag delen. 
Bij ons binnengekomen via Facebook met dank aan Yvette. 
 

Wauuuuuw  
 
Hieronder de woorden van een licht-kind van 8 jaar, dat boodschappen doorgeeft uit de an-
dere werelden.  

Haar inzichten wijzen ons een weg in deze donkere tijden  
Dit meisje zei het volgende tegen haar moeder:  
‘Mama, het wordt wel spannend…ik voel het door heel mijn lijfje heen, er komen zoveel nieu-
wigheden aan’. 
 
“Vertel eens, schatje, ik luister.” 
‘Wel, zoals ik je vroeger verteld heb en op dat briefje schreef dat je bewaard hebt, een jaartje 
geleden, dat mensen om hun fouten recht te zetten in hun coconnetje moesten kruipen?  
Awel, dat is bijna achter de rug.  
 
Wat jullie corona noemen, is goedgekeurd hierboven want dat brengt de mens dichterbij zich-
zelf en krijgt hij de kans om zijn fouten recht te zetten.  
De mensen die bang zijn en angstig zijn, dat is niet erg, dat moet ook zo zijn, ze krijgen zeker 
nog een andere kans op een ander moment.  
Want mensen die sterven aan corona, worden opnieuw geboren op deze aarde, maar gaan 
dan al anders in het leven staan.  
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Eigenlijk gebeurt dat normaal niet snel, dat mensen direct nadien terug op de aarde komen, 
maar met corona wel, want deze mensen worden dan ook gevoelige kinderen die wel veel 
meer weten dan in hun vorig leven. 
Het spannende is dat de bovenwereld veel dichterbij komt. Mijn ‘thuis’ (en mijn echte mama 
en papa) blijven wel daar, die komen niet, maar de nieuwe werelden komen wel naar de 
aarde. 
“En hoe gaat dat gebeuren, liefje?” 
 
Zoals die staven die opkomen, zo komen er drie op aarde, twee zijn er al gezet net voor er een 
sterke maan is.  
De vierde staaf (jullie noemen het monolieten) gaan we niet zien, want dat is de liefdeswereld 
of de bovenwereld. De andere drie staven zijn de piramidewereld, de waterwereld en de na-
tuurwereld (die moet nog komen).  
Dat is om de verbinding te leggen en dat die werelden dichter naar de aarde kunnen komen. 
De staven worden gezet met speciale krachten zoals ze vroeger de piramides gebouwd heb-
ben. 
Dan als die contactlijnen samenkomen, komt er een BAM! Een soort lichtflashes of vuurbol in 
de lucht.  
 
Dat is een heel pijnlijk moment voor alle hoog gevoelige kinderen want dan kunnen ze alles 
zien, ook alle slechte dingen die er zijn. 
Maar daar moeten we even door, want dan weten ze wat juist is en wat niet.  
Ik ga dan buikpijn en nagelpijn krijgen. 
Dan komen de nieuwe werelden dichterbij en komen vele mooie wezens van de bovenwereld 
tussen ons te staan, de hoog-gevoeligen gaan ze eerst allemaal zien. Ook hoe de werelden er 
uit zien.  
Er komt dan na corona ook nog een nieuwe ziekte terug, maar die verspreidt zich niet zoals 
corona.  
Die ziekte is een goed teken en is niet zo erg als corona.  
Want de mensen krijgen dan buikpijn, misselijk, hoofdpijn, niet goed slapen,…en de dokters 
kunnen dit met niets oplossen.  
 
Wij wel, ze gaan stenen en kristallen nodig hebben en dan is het in 1,2,3 opgelost.  
Het slechte gaat dan uit de mens en het goede komt van boven in de mens (ik noem het ‘el-
fenstof’), dus die ziekte is iets goeds. Mensen moeten niet bang zijn. Ze gaan dan ook weten 
waarom ze hier op aarde zijn. 
 
Er komt ook een zonsverduistering aan, maar eigenlijk moeten we dit een zonsverlichting noe-
men, want het brengt heel veel licht ook al is het dan donker. 
De hoog-gevoeligen gaan veel werk hebben, mama, maar dat is onze taak, we kunnen dat.  
 
We gaan hernieuwboren worden. 
~ Kristien (moeder van dit meisje) 
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Kritische (huis)artsen 
 

Open brief: Exit paniekvoetbal.  

 
Geachte heren Omtzigt , Hoekstra, van Haga, van der Staaij, Voordewind en Dijkhoff,  
 
Als ervaren huisarts, die medeverantwoordelijk 
is voor de “retraction letter”, die de Cor-
man/Drosten/Koopmans-PCR-test veroordeelt 
tot een zeer slechte test die 98% vals positieve 
uitslagen oplevert, staande voor de artseneed, 
wil ik u graag bijstaan in het vinden van de juiste 
uitweg uit deze crisis.  
Als eerste wil ik u de artseneed onder de aan-
dacht brengen.  
‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed 
als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn me-
demens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid 
bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het be-
lang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn op-
vattingen.  
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.’  
 
Realiseert u zich hoezeer de burger lijdt onder 
het inhumane beleid van deze regering, waarbij 
MKB en cultuursector verdwijnen? Hoezeer de 
“normale” zorg achterloopt door de focus op Co-
vid19? U bent allen politicus en staat voor vrij-
heid en democratie. U zou het belang van de be-
volking voorop moeten stellen.  
Ik schrijf u zessen aan omdat ik vertrouwen in u 
heb. Sluit een pact en ga samen deze verkiezingen in met ontbinden van dit Covid19- beleid 
als doel.  
Medisch gezien hebben we al jaren sinds de ziekenhuisbeddenvermindering ‘s winters te ma-
ken met het probleem een plek te vinden voor op te nemen patiënten. Dit jaar is dat niet 
anders dan andere jaren. Ook de totale sterfte is dit jaar niet meer dan andere jaren. Deze 
ondeugdelijke PCR-test, waar alle regeringsbeleid op stoelt, mag niet verder leidraad voor be-
leidsregels zijn zoals wij die nu kennen! Is het gebrek aan ziekenhuisbedden het probleem? 
Doe er wat aan!  
 
De statistieken wijzen uit dat de tweede golf een golf is van positieve testen ten gevolge van 
het opnieuw uitbreiden van de testmogelijkheden en testverplichtingen, zonder dat er sprake 
is van toename patiënten opnames in de ziekenhuizen.  
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U weet dat de PCR-test alleen mag bijdragen in diagnosestelling bij iemand die klinisch symp-
tomen heeft die bij een betreffende ziekte passen. U zou eens moeten kijken naar het percen-
tage positieve testen op het totaal van de testen dan ziet u hoe de vork in de steel zit over de 
ten onrechte negatieve interpretatie van de uitkomsten. De enorme toename van testmoge-
lijkheden en testverplichtingen heeft een toename van positieve uitkomsten gegeven daar 
waar er relatief geen enkele toename is. Verder: Er is nog nooit een virus verdwenen! We 
moeten ermee leren leven en dat doen we goed! Hoe meer positieve testen zonder ziekte des 
te meer zijn we op weg naar groepsimmuniteit.  
 
Het is volstrekt verantwoord de regeringsregels 
betreffende de pandemie onmiddellijk op te hef-
fen.  
Maar om gezichtsverlies te voorkomen doet u dat 
stapsgewijs: 1.Horeca weer open.  
2. Twee weken later mondkapjes loslaten waarvan 
we weten dat de verplichting ze te dragen te ma-
ken heeft met gedragscontrole en er geen enkele 
medische rechtvaardiging voor bestaat. 3. Ander-
halve meter-regel opheffen.  
Wilt u een fascistisch Nederland voor uw en onze 
kinderen achterlaten?  
 
Ik heb u steeds gerespecteerd. Gaat u alstublieft 
samen verder en leidt ons uit deze domheid: Alle 
maatregelen, van mondkapje tot social distancing 
tot lockdown zijn niet wetenschappelijk onder-
bouwd. Bovendien zijn ze zeer schadelijk voor 
onze gezondheid en die van de jeugd die momen-
teel hard wordt getroffen. Alle voorspellingen ge-
noemd in de brandbriefGGZ.nl zien we uitkomen. 
Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de 
ban gedaan. Horecabezoek, samen zijn met vrien-
den, goede scholing op locatie en mogelijkheden 
tot ontspanning zijn verboden voor de jeugd. In plaats daarvan krijgen zij keer op keer de 
schuld van iets waar zij geen schuld aan hebben. Namelijk, dat vooral oude mensen overlijden 
aan een relatief onschuldig virus.  
 
Distantieert u zich van de WHO, die volkomen onterecht de definitie van pandemie veran-
derde en de ernst van de ziekte uit de definitie haalde.  
 
De jeugd moet onmiddellijk haar vrijheid terugkrijgen! Afstand, bij ziekteverschijnselen, zal de 
Nederlandse bevolking uit zichzelf bewaren, uit gezonde gewoonte vanouds. Er bestaat zoiets 
als het hebben van goodwill van een regering bij haar bevolking. Die goodwill is alras aan het 
verdwijnen. Grote delen van de bevolking hebben geen vertrouwen meer in de regering en 
politiek.  
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Kijk naar Zweden! Zweden heeft uiteindelijk zich het minste schade aangedaan op gezond-
heidsgebied, economisch en sociaal. Let wel: Van SARScov2 wordt 2 % van de mensen ziek en 
van die 2 % sterft 0,23% over de totale bevolking berekend. Onder de 70 jaar is de IFR zelfs 
0,05%! Dat betekent dat 0,05% van de mensen die echt zijn besmet (dus met de klinische 
symptomen, een positieve test zegt niets) overlijdt door toedoen van dit virus.  
 
Een ziekte met IFR van 0,23 % hoort niet op de A-lijst van ziekten te staan en daarmee valt de 
iedere onderbouwing voor het huidige gezondheidsbeleid betreffende covid19 weg. De risi-
cogroep voor overlijden bestaat vooral uit hoogbejaarden (mensen boven de 80 jaar) en men-
sen met een ernstig onderliggend lijden. Bovenstaande percentages leiden samen met het 
“number to treat” betreffende vaccinatie tegen SARScov2 ertoe dat we door heel Nederland 
te vaccineren 100 overlijdens zouden voorkomen van vooral 80-plussers en dan hebben we 
het nog niet over de schade die dit nieuwe mRNA vaccin kan geven.  
 
Ik ben geen anti-vaxxer. Echter het is goed te weten dat de ontwikkelde vaccins tegen Covid19 
van een heel andere aard zijn dan de vroegere verzwakte-virus bevattende vaccins. Het gaat 
nu om genetisch gemodificeerde virustoediening. Bovendien is de huidige manier van pressie 
op mensen om zich te laten vaccineren, tezamen met de slechte onderbouwing waarom men-
sen dat moeten doen, funest voor het Rijksvacci-
natieprogramma (bof, mazelen, rode hond, difte-
rie, kinkhoest, tetanus, polio en Hemofilus Influ-
enzae). In dit Rijksvaccinatieprogramma hebben 
wij vertrouwen en stáán wij als artsen voor. Nu 
raken grote groepen mensen hun vertrouwen ook 
kwijt in dit Rijksvaccinatieprogramma.  
 
Vanwege onze reeds bestaande kruisimmuniteit 
voor coronavirussen (N.B.: 98 % wordt immers 
niet ziek na besmetting) is vaccinatie volstrekt on-
nodig en geldverspilling.  
Er is goede therapie voorhanden in meerdere vor-
men. Dat er tijdens de eerste golf veel mis is ge-
gaan voor de patiënten heeft te maken met ge-
brek aan kennis over de ziekte destijds. Inmiddels is er veel voortschrijdend inzicht. .  
 
Al met al is het huidige regeringsbeleid van het kabinet Rutte disproportioneel. Het beleid van 
deze regering richt onnoemlijke schade aan. 
Ik doe een beroep op uw geweten en uw verantwoordelijkheid voor volgende generaties.  
De Nederlandse bevolking is niet gek en zal dit onmenselijke politieke klimaat niet lang meer 
verdragen.  
 
Hoogachtend,  
Berber W. Pieksma,  
Huisarts sinds 1 mei 1986 
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Interview met deze huisarts bij Cafe Weltschmerz 

Hoe groot zijn de consequenties van het Corona beleid op de medische ethiek? Pieter Stuur-

man in gesprek met huisarts Berber Pieksma over de gedeeltelijke teloorgang van de medi-

sche ethiek. Over de toename van neerslachtigheid onder jongeren en andere consequenties 

van het corona-beleid. 

https://www.youtube.com/watch?v=npeTEE2ud0w&fbclid=IwAR2OeVZNO-
HCDn3J9qG_rS-gvSVSm_T1aLv0JLW7ABJh6cPzuaxPO_PVrhkc 
 
 

Zelfzorgcovid19.nl 

 
 

“Grootste gevaar is mondiaal experiment met experimenteel m-RNA vaccin.” 

IN HET OOG VAN DE STORM 
Het wordt zeer moeilijk om te weten wat er nog klopt in de berichtgeving van de mainstream 
media. Op de sociale media is er een pandemie van ‘factchekers’ enerzijds en circuleren er 
ook cowboy verhalen anderzijds. De oncontroleerbare data van Sciensano worden dagelijks 
aangepast om het gewenste gedrag van mensen te sturen. De veroorzaakte massapsychose 
creëert een ongeziene verdeeldheid tussen mensen. Elke uitnodiging tot open debat wordt   

https://www.youtube.com/channel/UClK9f1anqhuSaqDN5YE-wfw
https://www.youtube.com/watch?v=npeTEE2ud0w&fbclid=IwAR2OeVZNOHCDn3J9qG_rS-gvSVSm_T1aLv0JLW7ABJh6cPzuaxPO_PVrhkc
https://www.youtube.com/watch?v=npeTEE2ud0w&fbclid=IwAR2OeVZNOHCDn3J9qG_rS-gvSVSm_T1aLv0JLW7ABJh6cPzuaxPO_PVrhkc
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in de kiem gesmoord. Artsen en andere wetenschappers die toch opstaan, de realiteit weer-
geven en kritische vragen stellen worden zeer efficiënt uitgeschakeld en aan de schandpaal 
genageld. 

Een beleid dat gebaseerd is op een onbruikbare PCR-test bij een massascree-
ning 
In een poging om tussen al de manipulerende berichten en bewuste leugens de waarheid te 
proberen achterhalen vallen we van de ene verbazing in de andere. De wereldwijde waanzin 
van een beleid dat gebaseerd is op een onbruikbare PCR-test bij een massascreening deed me 
de vraag stellen bij al de bekende en minder bekende virologen, infectiologen en epidemiolo-
gen, waarom men hier mee doorgaat. Ik wacht nog op antwoord? Wetende dat er volgens de 
toegepaste amplificatie-cycli (tot 40X) in de klinische labo’s tot 90 % vals positieven zijn is dit 
dus geen criterium om de pandemie te volgen. Dan kijken we naar de hospitalisaties – deze 
zijn vals verhoogd door o.a. een incentive van 1600 € per dag voor iemand met een positieve 
–test, ook al heeft men totaal geen Covid-19 symptomen. Dus dit criterium is ook niet bruik-
baar. Als ik dan collega’s van Intensive-Care hoor zeggen op het nieuws dat ze overspoeld 
worden en dat onze gezondheidszorg gaat crashen denk ook ik dat dit toch wel een geloof-
waardig criterium moet zijn. Nu blijkt dat er genoeg bedden zijn en voldoende materiaal maar 
een nijpend personeelstekort dat niet meer kan worden ingevuld. 

De oncontroleerbare data van Sciensano worden dagelijks aangepast om het gewenste gedrag 
van mensen te sturen. De veroorzaakte massapsychose creëert een ongeziene verdeeldheid 
tussen mensen. Elke uitnodiging tot open debat wordt in de kiem gesmoord. 

In het Centre Hospitalier Régional van Verviers en het UZ-VUB woedt de Tsunami het felst. Ik 
besluit dd.5 november mijn diensten aan te bieden bij UZ-VUB . Ik neem contact op met de 
CEO. Ik ben geen intensivist – heb wel meer dan 30 jaar ervaring als generalist en heb ook 
gewerkt in moeilijke omstandigheden in vluchtelingen kampen. Wetende dat het verplegend 
personeel het grootste knelpunt is en dat deze collega’s ook de zwaarste taak hebben bied ik 
aan om al het werk te doen dat binnen mijn mogelijkheden ligt als arts, maar ook om ver-
pleegkundige of logistieke taken uit te voeren zonodig. De CEO dankt me hartelijk voor mijn 
aanbod en besluit dit door te geven aan het diensthoofd van ICU, diensthoofd SPOED, dienst-
hoofd Covid–afdelingen en directeur verpleging. Enkele uren later krijg ik al antwoord dat ik 
zeer hartelijk bedankt wordt voor mijn aanbod maar dat het allemaal wel best meevalt en dat 
ik op een reservelijst zal worden geplaatst! 

Experimenteel m-RNA vaccin 
Het grootste gevaar is niet het overspoeld geraken van ons gezondheidssysteem maar het 
mondiaal experiment met het experimenteel m-RNA vaccin. Hier hoort men niets over in de 
mainstream media. Er zijn meer dan 100 farmaceutische bedrijven in de race voor een vaccin. 
Het merendeel probeert dit nog op de klassieke manier maar de koplopers Pfizer, Astra-
Zeneca, Janssen Pharmaceutica en Moderna zijn allen bezig met de productie van dit m-RNA. 
Waarom is dit experiment zo dreigend? Omdat men nu met het menselijk genetisch materiaal 
begint te klooien en geen enkele wetenschapper zal kunnen voorspellen waar we gaan uitko-
men. Wereldwijd worden al de violen gelijkgesteld. De farmaceutische bedrijven worden vrij-
gesteld van alle aansprakelijkheid bij gevaarlijke nevenwerkingen en ziekten op lange termijn. 
Men kan immers moeilijk op enkele maanden tijd de lange termijneffecten na jaren evalueren. 
De georkestreerde hoogdringendheid is handig om alle veiligheidsprotocols te bypassen.   
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Verder is men ook mondiaal en Europees op alle manieren aan het lobbyen om de deze vac-
cinatie te verplichten. Ook dit is een open agenda. 

Het grootste gevaar is niet het overspoeld geraken van ons gezondheidssysteem maar het 
mondiaal experiment met het experimenteel m-RNA vaccin. Hier hoort men niets over in de 
mainstream media. 

Knoeien in ons menselijk genetisch DNA 

We hebben de gigantische klimaatproblematiek en de problemen van de agricultuur. Uitput-
ten van de aardbodem, intoxiceren van de gewassen met pesticiden, herbiciden en insectici-
den. De genetisch gemanipuleerde gewassen van Monsanto, tevens ook de grootste gifleve-
rancier van glyfosaat. We ademen ongezonde lucht in en eten vergiftigd voedsel dat is uitge-
put van de noodzakelijke mineralen en vitaminen. Als het ecosysteem en onze gezondheid 
dan ontspoort gaan we dit oplossen door te beginnen knoeien in ons menselijk genetisch DNA. 
Zal dit de oplossing zijn!. 
 
Dr. Leo Van den Bossche huisarts Puurs-Sint-Amands 
https://vrijheidinbeweging.be/getuigenis-dr-leo-van-den-bossche-huisarts-grootste-ge-
vaar-is-mondiaal-experiment-met-experimenteel-m-rna-vaccin/ 
 
 

Artsen Covid Collectief 

Een groep kritische artsen heeft een stichting opgericht om aandacht te vragen voor de in hun 
ogen disproportionele coronamaatregelen. 
 
Ze zijn bezorgd over de gevolgen op lange termijn, onder meer op de mentale gezondheid van 
mensen. De medici vinden dat het coronabeleid er veel meer op gericht zou moeten zijn om 
te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. ,,We zitten nu af te wachten tot men-
sen ziek zijn en ziekenhuiszorg nodig hebben. Vervolgens wordt de hele samenleving stilgelegd 
omdat de ziekenhuizen dreigen over te lopen’’, zegt internist Evelien Peeters, medeoprichter 
van de stichting Artsen Covid Collectief. 
 
De groep pleit onder meer voor maatregelen om mensen gezond te houden en onderzoek 
naar geneesmiddelen die huisartsen aan coronapatiënten mogen voorschrijven. ,,Er zijn 
steeds meer onderzoeken die wijzen op positieve effecten van bijvoorbeeld vitamine D, zink 
en ivermectine (een ontwormingsmiddel, red.). Dan kun je zeggen: er is nog geen onomstote-
lijk wetenschappelijk bewijs. Maar waarom zouden we dan niet snel massaal inzetten op ge-
degen studies naar zulke goedkope middelen die kunnen voorkomen dat mensen in het zie-
kenhuis belanden? Bovendien: voor het effect van een lockdown of mondkapjes is ook geen 
hard bewijs.’’ 
 
Artsen Covid Collectief vindt dat er onnodig veel angst wordt gezaaid over corona en wil bur-
gers beter informeren: “98 procent van de mensen met Covid-19 belandt níet in het zieken-
huis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag.  
Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Een op de drie mensen kampt met angstklachten”, 
zegt Peeters. “In mijn spreekkamer hoor ik over coronakilo’s, coronascheidingen en corona-
zelfmoorden.  

https://vrijheidinbeweging.be/getuigenis-dr-leo-van-den-bossche-huisarts-grootste-gevaar-is-mondiaal-experiment-met-experimenteel-m-rna-vaccin/
https://vrijheidinbeweging.be/getuigenis-dr-leo-van-den-bossche-huisarts-grootste-gevaar-is-mondiaal-experiment-met-experimenteel-m-rna-vaccin/
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Door de lockdown zitten mensen meer binnen, waardoor hun vitamine D-gehalte lager wordt. 
Ze bewegen minder. De reguliere zorg staat onder druk. Wat zien we als we over vijf jaar te-
rugkijken? Het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door de coronamaatregelen 
weegt niet op tegen de levensjaren die we met dit coronabeleid winnen. Gezondheid is meer 
dan de afwezigheid van corona.” 
 

Dr. Peter Borger heeft op Twitter de “factchecker” SNOPES even gefackcheckt en op terug 

hun plaats gezet. Waar ze horen: op de achterbank van de Big Pharma limousine…. 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/17/ruttes-licht-aan-het-eind-van-
de-tunnel-rotzooien-met-je-dna/ 
 

Neuroloog trekt van leer: ‘Politici drijven ons steeds verder het coronamoeras in’ 

https://www.ninefornews.nl/neuroloog-trekt-van-leer-politici-drijven-ons-steeds-verder-
het-coronamoeras-in/ 
 
 

Ik heb besloten open kaart te spelen. 

Persoonlijke mening/gevoel van iemand werkzaam bij het advocatenkantoor die in opdracht 
werkt voor dr Elke de Klerk en de Stichting Artsen voor Waarheid.  
 
Nederland (en de rest van de wereld) staat op het punt ingrijpend te veranderen en ik kan er 
bijna niet van slapen. Vooral ook omdat veel Nederlanders nog niet zien wat er gaande is. Van 
een democratie met vrijheden gaan we langzaam over naar een dictatuur waarin we niet lan-
ger zeggenschap over ons eigen leven en lichaam hebben. Een Covid-19 injectie (ik zeg bewust 
niet vaccin, want dat is het niet) is vrijwillig wordt gezegd, maar als je 'm niet neemt word je 
maatschappelijk buitengesloten. Je wordt dus min of meer gedwongen om de injectie te ne-
men. 
Als ik dit hardop uitspreek, word ik uitgemaakt voor complotdenker, viruswaanzinnige of 
koekwaus en word ik geacht een aluhoedje op te zetten. Ik vind dat overigens helemaal niet 
erg. 
Een groep juristen doet op dit moment - in opdracht van de stichting Artsen voor Waarheid - 
onderzoek naar de coronapandemie en zij hebben schokkende bevindingen gedaan.  
Ze hebben o.a. bewijzen gevonden dat Covid-19 geen natuurlijk virus is. Covid-19 is een gefa-
briceerd virus en nog een slecht gefabriceerd virus ook.  
Het is bedoeld als biowapen om uiteindelijk (binnen tientallen jaren) de wereldbevolking terug 
te dringen. Veel mensen kunnen en willen dit niet geloven omdat dit het voorstellingsver-
mogen te boven gaat. 
Overal ter wereld wordt momenteel dezelfde agenda (2030 van de VN) uitgevoerd en worden 
dezelfde maatregelen getroffen. Het is schokkend om te zien hoe slaafs en volgzaam mensen 
zijn wanneer de overheid ons beperkingen oplegt die helemaal niet helpen: anderhalve meter 
afstand houden, een mondmasker dragen, niet meer bij elkaar op bezoek komen. Dit gaat 
volledig tegen de menselijke natuur in en de gevolgen zijn voor veel mensen – met name voor 
ouderen – desastreus: er is veel eenzaamheid, verdriet, depressiviteit... Ook gaan veel onder-
nemers kapot, met name in de horecasector, omdat de maatregelen niet te handhaven zou-
den zijn. Wat een onzin! 
  

https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/17/ruttes-licht-aan-het-eind-van-de-tunnel-rotzooien-met-je-dna/
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/17/ruttes-licht-aan-het-eind-van-de-tunnel-rotzooien-met-je-dna/
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Dat zelfs mét de mondmaskerplicht van 1 december jl.(wat juridisch nog steeds niet mag) de 
“coronabesmettingen” oplopen, moet je toch aan het denken zetten.  
De "besmettingen" worden overigens met een PCR-test gemeten, wat helemaal geen goed 
instrument is om een corona-besmetting aan te tonen. Veel artsen hebben dit al bevestigd en 
uitgelegd, maar zij worden door de mainstream media monddood gemaakt. 
De mainstream media (de NPO, De Telegraaf, het AD, etc.) zijn het doorgeefluik/het informa-
tiekanaal van de overheid. 
Sommige hoofdredacteuren hebben al toegegeven dat ze niet alles mogen publiceren wat ze 
zouden willen publiceren. 
Alle corona-informatie buiten de overheid en het RIVM om zou desinformatie zijn. Dat is he-
laas niet het geval. Voor het échte geluid moeten we inmiddels de alternatieve media opzoe-
ken, omdat de mainstream media de waarheid blijven verzwijgen. Gelukkig komen er steeds 
meer alternatieve media-platforms die de mensen wakker schudden, zodat niemand straks 
kan zeggen: "Wij hebben dit nooit geweten". 
 
Er staat de komende weken heel wat te gebeuren, zowel in Amerika als in Nederland. Om te 
beginnen gaat Elke F. de Klerk (huisarts) binnenkort namens stichting Artsen voor Waarheid 
(en heel veel "gewone" Nederlanders) aangifte doen tegen o.a. premier Rutte, minister Hugo 
de Jonge en RIVM-directeur Jaap van Dissel om ze aansprakelijk te stellen voor alle geleden 
en nog te lijden schade die hun beleid heeft veroorzaakt. We zijn als volk misleid en onze 
grondrechten zijn op flagrante wijze geschonden. Leugens zijn de waarheid geworden en de 
échte waarheid wordt verzwegen. 
 
Ik wil niet langer mijn mond houden. 
Ook al heb ik gezegd dat ik op Facebook niets meer zou zeggen over de coronacrisis, ik moet 
die uitspraak helaas terugnemen. 
Mensen die niet (willen) zien wat er aan de hand is, nodig ik uit om me op Facebook te ont-
vrienden en om mij niet langer te volgen op Instagram of Twitter. Wat je status ook is: fami-
lielid, vriend(in), (oud-)collega of kennis; dat maakt mij niet uit. 
Wie ook ziet wat er aan de hand is, of wie graag meer informatie wil krijgen, kan me rustig 
blijven volgen. In de nabije toekomst zal ik, met toestemming van het juridisch team, wel eens 
wat informatie delen die aantonen dat die "complotgekken" helemaal niet zo gek zijn. 
Mocht je overigens wat meer willen weten over de oproep van Elke F. de Klerk, kijk rustig eens 
op haar Facebookpagina. Je kunt je nog steeds aansluiten als sympathisant door een e-mail 
met NAW te sturen naar elkefdeklerk@gmail.com. 
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstel-
ling?fbclid=IwAR0mnwORWjj1gqdwmXqgE68yovjFDiHi0gX2jp_LnHqJulgfiQsn9s6AOMI 

 

Verbazingwekkende medische onthullingen door Dr Elke de Klerk  
BREAKING!!!                 Zeer onthullend interview met Dr. Elke de Klerk van de World Doctors 
Alliance en de oprichter van Artsen voor Waarheid. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJovwli6CHo&feature=share&fbclid=IwAR203vWE-
voBMpEI6TdYvMkc3OdwlVDY7ZXzClxYZlEEolRvSyIKR51Sdxrs 
 

Arts, Elke de Klerk, kreeg geheime boodschappen: ‘Vul corona in als doodsoorzaak’ 

https://www.ninefornews.nl/arts-kreeg-geheime-boodschappen-vul-corona-in-als-doods-
oorzaak/  

mailto:elkefdeklerk@gmail.com
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstelling?fbclid=IwAR0mnwORWjj1gqdwmXqgE68yovjFDiHi0gX2jp_LnHqJulgfiQsn9s6AOMI
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstelling?fbclid=IwAR0mnwORWjj1gqdwmXqgE68yovjFDiHi0gX2jp_LnHqJulgfiQsn9s6AOMI
https://www.youtube.com/watch?v=cJovwli6CHo&feature=share&fbclid=IwAR203vWEvoBMpEI6TdYvMkc3OdwlVDY7ZXzClxYZlEEolRvSyIKR51Sdxrs
https://www.youtube.com/watch?v=cJovwli6CHo&feature=share&fbclid=IwAR203vWEvoBMpEI6TdYvMkc3OdwlVDY7ZXzClxYZlEEolRvSyIKR51Sdxrs
https://www.ninefornews.nl/arts-kreeg-geheime-boodschappen-vul-corona-in-als-doodsoorzaak/
https://www.ninefornews.nl/arts-kreeg-geheime-boodschappen-vul-corona-in-als-doodsoorzaak/
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Prominente Frans infectioloog over coronavaccin Pfizer:  

‘Nog nooit zo’n groot aantal bijwerkingen gezien’  
De prominente Franse infectioloog Eric Caumes is zich een hoedje geschrokken van het aantal 
bijwerkingen dat het coronavaccin van Pfizer veroorzaakt. Dit vaccin is, als alles goed gaat, 
vanaf begin januari in Nederland beschikbaar. Het hoofd van de afdeling epidemiologie van 
het ziekenhuis Pitie-Salpetriere in Parijs zei over dit vaccin: “Ik heb nog nooit zo’n groot aantal 
bijwerkingen gezien.” 
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-corona-

vaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/ 

 

Stop de lockdown 

Velen zullen wel weten dat ik vanuit mijn vak er ten stel-
ligste van overtuigd ben, dat de bestrijding van dit virus 
op deze manier volkomen zinloos is. Sterker nog, met 
mijn testmethode, is het virus al lang weg. Wat we zien 
is een persoon met een snotneus, die positief getest 
wordt omdat er door het tot in het uitzinnig nauwkeurig 
opvoeren van de PCR test, iedereen positief wordt be-
vonden. Er wordt gewoon een minuscuul deeltje gevon-
den van het virus, dat er al een half jaar kan liggen. 
Vandaar steun de motie: stop de lockdown. De enige 
partij die zijn nek hiervoor uitsteekt is helaas het FvD in 
de persoon van Wybren van Haga. Hij heeft in het verle-
den vele technische vragen gesteld, maar heeft hier ge-
woon nooit antwoord op gekregen. 
Ga naar: https://petities.fvd.nl/  
En teken de motie. 
Persoonlijk heb ik wel veel moeite met de persoon van 
de uil van Minerva, maar ze zijn de enigen. 
Bert Heintzberger 
 

Kritische huisarts bij Hart van Nederland: 

‘Hiervoor moeten we al deze maatregelen nemen?’ 
Huisarts Felix van der Wissel uit Amersfoort zei in Hart van Nederland dat heel veel mensen 
nu niet de zorg krijgen die ze nodig hebben omdat we alles richten op corona. Hij wees erop 
dat de ziekenhuizen in het najaar al jaren volstromen als gevolg van bijvoorbeeld verkoud-
heidsvirussen en griep, waardoor hij problemen heeft met het doorverwijzen van zijn patiën-
ten. Dat is volgens hem het resultaat van het kabinetsbeleid. 
Van der Wissel zei verder dat het kabinet het gevaar van corona moet relativeren. “Inmiddels 
is het sterftepercentage bijgesteld tot ongeveer 0,25 procent. Dat wil zeggen dat het op het 
niveau ligt van een ernstige griep. En daarvoor moeten we al deze maatregelen nemen?” 
https://www.ninefornews.nl/kritische-huisarts-bij-hart-van-nederland-hiervoor-moeten-we-al-
deze-maatregelen-nemen/?fbclid=IwAR3mU9Oton-
WUfXQCfK0f7zN88VvTUHGSrJ8iPY8PnTy4D83cmrINYgS7awk

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-coronavaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-coronavaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/
https://petities.fvd.nl/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/huisarts-reageert-op-persmoment-corona/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=corona
https://www.ninefornews.nl/kritische-huisarts-bij-hart-van-nederland-hiervoor-moeten-we-al-deze-maatregelen-nemen/?fbclid=IwAR3mU9OtonWUfXQCfK0f7zN88VvTUHGSrJ8iPY8PnTy4D83cmrINYgS7awk
https://www.ninefornews.nl/kritische-huisarts-bij-hart-van-nederland-hiervoor-moeten-we-al-deze-maatregelen-nemen/?fbclid=IwAR3mU9OtonWUfXQCfK0f7zN88VvTUHGSrJ8iPY8PnTy4D83cmrINYgS7awk
https://www.ninefornews.nl/kritische-huisarts-bij-hart-van-nederland-hiervoor-moeten-we-al-deze-maatregelen-nemen/?fbclid=IwAR3mU9OtonWUfXQCfK0f7zN88VvTUHGSrJ8iPY8PnTy4D83cmrINYgS7awk
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EEN ZAAL VOL NAAKTE MENSEN… 
massa hypnose versus de keuze vanuit vrije wil 
Auteur: Yvette Rooding maar in samenwerking met 14 van mijn professionele, collega-hypno-
therapeuten (namen staan onderaan deze blog), via Facebook 

 
Een vriendin van mij is huisarts en haar man werkt bij de bank. Zij vertelt hem uiteraard alles 
over het virus en zo vertelt zij hem ook dat sommige maatregelen, zoals het mondkapje, niet 
werkelijk zin hebben. Toch loopt hij de hele dag met een niet werkend mondkapje op en ge-
looft hij zijn vrouw niet.  
Zij heeft hiervoor gestudeerd, ze zijn 25 jaar getrouwd en hij weet dat zij nooit tegen hem zou 
liegen.  
Hoe kan dat nu?  
 
Waarom gelooft hij Mark en Hugo en niet zijn eigen vrouw?  
Het antwoord is (voor ons) heel simpel: 
 
Hij is gehypnotiseerd en is zich daar niet van bewust! 
Dit geldt voor vele andere mensen en ook zij zijn zich hier niet van bewust. Zij beseffen niet 
dat zij massaal gehypnotiseerd zijn en vastzitten in één zeer negatief en angstig verhaal. 
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WAAROM DENKEN WIJ DIT TE WETEN? 
Uiteraard is dit onze visie maar waarom wij gezamenlijk deze visie delen is omdat wij als hyp-
notherapeuten twee zaken zien:  
1. Wij zien hoe onze technieken uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en hypnose 

openlijk worden toegepast. En wij zien het, omdat wij deze technieken therapeutisch toe-
passen en als zodanig heel goed kennen en daardoor ook herkennen.  

2. Wij zien hoe enorm veel mensen vol stress, woede en angst vastzitten in dit hypnotische 
verhaal van de overheid en niet meer open (kunnen) staan voor andere standpunten en 
ideeën.  

Dit baart ons zorgen omdat wij, als geen ander, beseffen welke effecten dit op de langer ter-
mijn heeft voor deze mensen individueel. Zowel mentaal, emotioneel maar ook fysiek raken 
veel van deze mensen uitgeput. Maar wij hebben ook zorgen vanwege de polarisatie en af-
scheiding in de maatschappij die deze massahypnose te weeg brengt.  
 
En dus hebben wij besloten om onze 'koppen bij elkaar te steken' en als professionele hypno-
therapeuten mensen in te lichten over hoe onze technieken, door onze overheid en in andere 
landen, ingezet worden. We hopen begrip te kweken én wellicht wat zaadjes te planten om 
mensen hierdoor bewust(-er) te maken van wat er, volgens ons, gebeurt.  
 
DE TECHNIEKEN 
We zien hoe deze leiders heel bewust deze angstcultuur blijven handhaven door te ‘framen’. 
Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke woorden te gebruiken die afschuwelijke 
beelden in onze (toch al angstige) geest oproepen.  
Of je bijvoorbeeld zegt: "het is druk op de IC's omdat vooral oudere mensen van boven de 80 
jaar dit virus niet goed aan lijken te kunnen en een percentage overlijdt hier dan ook aan" zal 
een totaal ander beeld en dus gevoel oproepen dan als je bijvoorbeeld zegt:  
"De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC's geven de overwerkte en onderbe-
zette zorg enorme stress" 
 
Door deze laatste zin gaat ons eigen overlevingsmechanisme gelijk op tilt!  
"Wij kunnen er allemaal aan sterven, is er misschien geen ruimte op de IC, als ik ziek word 
waar moet ik heen".  
Je begrijpt dat de manier waarop je vertelt enorme impact heeft op de mens die luistert.  
De herhaling van deze zinnen, de woorden in overtreffende trap, de koppelwoorden en de 
manier waarop zij zinnen afbuigen zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons 
onderbewustzijn (kunnen) belanden. Wij zien met lede ogen aan dat in ons land (maar ook in 
andere landen) op een heel specifieke manier suggesties rechtstreeks in het onderbewustzijn 
van de mensen worden gezet.  
Wij gaan niet in op de achterliggende motivatie hiervan omdat we daar alleen naar kunnen 
gissen maar het voelt in ieder geval niet oké voor ons. Door voortdurend deze angstige en 
vaak zeer overbodige priming, blijven mensen in hun Freeze-, Flight- of Fight-modus, wat zeer 
ongezond is voor ieder mens. 
Als deze heftige en zeer angstige concepten voortdurend herhaald worden door zowel de lei-
ders als de reguliere media dan wordt het iemands waarheid, zonder dat diegene daar bewust 
voor kiest!  
Dat heet ook wel: Subliminaal Programmeren. 
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POSITIEF EN NEGATIEF 
Wij, hypnotherapeuten, gebruiken ook deze technieken. Maar dan in overleg met de cliënt (!) 
én om positieve en helpende suggesties in iemands onderbewustzijn te creëren. Zo kan de 
cliënt uit zijn negatief hypnotische verhaal komen.  
 
WANNEER BEN JE ONTVANKELIJK VOOR HYPNOSE? 
Iedereen is in meer of mindere mate ontvankelijk. Immers als jouw moeder je 20 keer vertelde 
dat je iets op een bepaalde manier moest doen, dan zit dat als een programma in jouw onder-
bewustzijn en doe je die handeling nu nog steeds zo.  
Hypnose betekent dat je suggesties aanneemt als ‘waarheid’.  
Dat gebeurt meestal heel gemakkelijk als je kind bent. Dan sta je open en vertrouw jij op jouw 
ouders en leraren/omgeving. Als je ouder wordt zal je pas nieuwe suggesties aannemen als je 
de ander vertrouwt. Vaak zijn dat mensen waar je tegenop kijkt.  
Artsen zijn zo’n mooi voorbeeld. Daar nemen we vaak zonder nadenken van aan, dat het klopt 
wat zij zeggen.  
Daarnaast neem je heel gemakkelijk alles aan als je dus in een gehypnotiseerde staat bent 
(mits datgene, wat er tegen jou gezegd wordt, niet tegen jouw waarden en normen ingaat). 
Dan zal je suggesties onbewust opslaan en geloven.  
 
WAT IS EEN HYPNOTISCHE STAAT? 
Dat is een trance-staat. Een ontspannen toestand waarin je ontvankelijk bent voor de sugges-
ties van de hypnotiseur.  
Het is een situatie waarin de kritische mind even zijn mond houdt en jouw brein-activiteit 
onder de 14 hertz zit.  
Je kunt deze hypnotische staat op (grofweg) 2 manieren opwekken: 
1) Door iemand diep te laten ontspannen 
2) Door iemand schrik aan te jagen.  
Schrik werkt eigenlijk het beste.  
Als mensen schrikken kun je ze heel makkelijk en snel in een diepe hypnose krijgen. Hierdoor 
gaan zij helemaal open staan voor het aannemen van suggesties. 
 
NAAKTE MENSEN IN DE ZAAL ZIEN 
Hoe sterk kan hypnose werken?  
Velen kennen wel de shows van Rasti Rostelli of andere hypnotiseurs. Een altijd geslaagde 
hypnosesuggestie is, dat de hypnotiseur tegen de gehypnotiseerde zegt dat de zaal vol met 
naakte mensen zit. Op vele filmpjes is terug te zien hoe zo'n persoon onwijs in de lach schiet 
en met het schaamrood op de kaken steeds weer opnieuw kijkt naar al die 'naakte' mensen.  
Eenmaal in hypnose geloof je deze suggesties zo diep dat het werkelijkheid wordt voor jou.  
De gehypnotiseerde persoon is er niet meer vanaf te brengen. Hij zíet en ervaart écht een zaal 
vol met naakte mensen en heeft ook niet meer in de gaten dat hij gehypnotiseerd is.  
Pas als de hypnotiseur hem uit die hypnose haalt en de suggestie weer ongedaan maakt, dan 
zal deze persoon de mensen in de zaal weer gaan zien zoals ze zijn: namelijk, met kleding aan. 
 
ENORME SCHRIK 
Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door 
de enorme shock van de pandemie.  
Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was.   
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Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk 
werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige 
suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal 
over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onder-
bewustzijn.  
 
Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang is dit verhaal, deze ‘waarheid’ 
voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kun-
nen zeggen: "zij zien een zaal vol met naakte mensen" (=dodelijk virus) en zij kunnen het niet 
meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs blijven herhalen dat dit de waarheid is... 
 
WEL OF NIET BEVATTELIJK VOOR HYPNOSE? 
Niet iedereen is even bevattelijk voor hypnotische verhalen. Dus sommigen mensen kwamen 
er al snel weer uit, schudden hun hoofd en bekeken de zaak van alle kanten.  
Dat kan komen door allerlei redenen. Sommige mensen zijn zich alweer snel op andere zaken 
gaan focussen. Sommige mensen hebben van nature een zeer kritische mind. Andere mensen 
zijn van nature geneigd om zaken altijd van alle kanten te bekijken.  
En er zijn mensen die nieuwe hypnotische verhalen vonden waar zij zich in vastbeten. Weer 

anderen waren hypnotherapeut en doorzagen de technieken al snel  
 
WAKKER SCHREEUWEN 
Wat gebeurt er nu als mensen uit het hypnotische verhaal stappen en zien dat de pandemie 
toch enigszins anders in elkaar zit dan het in eerste instantie leek? Dan willen ze de (nog ge-
hypnotiseerde) mensen dit ook vertellen. 
Maar die begrijpen hen niet. Zij zijn nog steeds gehypnotiseerd en zien echt nog steeds (als 
het ware) een zaal vol met naakte mensen! 
Oftewel, zij geloven nog steeds in het angstige verhaal over het dodelijke virus dat iedereen 
dood maakt. Zij kunnen het werkelijk (nog) niet anders zien door die hypnose.  
 
BEGRIP HEBBEN VOOR ELKAAR 
Wij als hypnotherapeuten vinden het heel belangrijk dat mensen dit begrijpen, omdat juist 
deze kennis weer kan leiden tot verbinding. Het is geen onwil of dommigheid. Zij zijn (en wor-
den) nog steeds gehypnotiseerd door onze overheid en de reguliere media (mainstream me-
dia).  
Vergeet niet dat jij en ik ook vastzaten in diezelfde hypnose! 
Ieder mens heeft zijn eigen tijd en tempo waarop hij of zij uit die hypnose komt.  
De manier waarop mensen normaal uit hypnose komen kan op 2 manieren:  
1. De hypnotiseur (=leiders van een land) haalt hen eruit (wij zijn bang dat dit nog even op 

zich laat wachten ) 
2. De persoon luistert niet meer naar de hypnotiseur en stapt er zelf uit. Dit kan doordat het 

verhaal als te belemmerend wordt ervaren. En vaker nog omdat mensen ineens een -hé-
huh?-moment ervaren.  

Dat is het moment waarop zij uit die hypnose komen en de zaken kritisch kunnen onder-
zoeken.  
Nu de maatregelen steeds gekker en buitenproportioneel worden zie je als vanzelf steeds 
meer mensen denken: "hé, huh"???  
Dat is vaak het moment waarop ze uit deze (Massa-)hypnose komen.   
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WANNEER BEN JE UIT HYPNOSE? 
Dit is een onderwerp waar wij alleen al 25 blogs over kunnen schrijven. Dus voor nu kiezen we 
voor het volgende praatplaatje zodat het simpel blijft. 
Je zou kunnen zeggen dat je:  
1. UIT hypnose bent als je weer verschillende standpunten kunt innemen zonder al te heftige 

emoties om daarna bewust te kiezen voor datgene waar jij in wilt geloven. Vanuit vrije wil.  
2. IN hypnose bent als je gehecht bent aan jouw eigen verhaal en dat verhaal ziet als de énige 

waarheid. Dat bemerk je vaak doordat je anderen ‘op de kop wil timmeren’ omdat zij jouw 

waarheid niet aannemen  
En wij willen hierin eerlijk zijn: ook wij als hypnotherapeuten herkennen dat ook nog steeds 
bij onszelf.  
 
HOE KOM JE ERUIT? 
We willen even focussen op dit specifieke hypnotische verhaal. Om hieruit te komen kun je 
het volgende doen: 
1. STOP MET KIJKEN EN LUISTEREN NAAR DE HYPNOTISEURS! ZET DE TV/RADIO UIT EN LEES 

GEEN KRANTEN MEER. Dit helpt velen al om los te komen.  
2. Ga juist tegengestelde (!) meningen beluisteren ondanks al jouw weerstand. Doe dit net 

zo lang totdat je merkt dat jouw woede en weerstand vermindert. Zodra je daar bent zal 
je bemerken dat er weer ruimte is om zelf na te denken over jouw keuzes. 

3. Voel je emoties die je voelt, ten volle. Stop ze niet weg! 
Voel wat je voelt en laat het er zijn, het mag er zijn, je bent mens!  
Vraag jezelf achter elkaar af:  
“Wat voel ik nu” en omschrijf daarna aan jezelf wat je voelt in één woord. Blijf deze vraag keer 
op keer op keer aan jezelf stellen en omschrijf iedere emotie welke in jou opkomt.  
(Soms is het 4 x hetzelfde gevoel soms zijn het 20 verschillende emoties). Je doet dit totdat je 
ineens een soort van neutraal gevoel voelt. Dan ben je er doorheen. 
4. Als de emoties te heftig worden is het altijd handig om aan iemand hulp te vragen uiter-

aard.  
5. Nieuwsgierigheid is ook een geweldige sleutel om uit hypnose te komen. Door alle kanten 

te belichten en te bekijken, kun je alle standpunten innemen en eruit komen.  
6. Adem diep door je boosheden en verdriet heen, ademtechnieken helpen om uit jouw 

emoties te komen. 
7. Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op 

alles wat er goed is.  
8.  
Kijk om jou heen en benoem alles wat mooi en goed is! 
Dat beïnvloedt jouw positieve gevoel onmiddellijk! 
Nieuwsgierigheid is misschien wel de beste kwaliteit in jezelf die je kunt aanboren om uit alle 
hypnotische verhalen te komen die jou niet dienen. 
Daarna kun je weer, met een helder hoofd helemaal zelf kiezen, waar jij in wilt geloven.  
 
WAT ALS IK HET VERHAAL BLIJF GELOVEN? 
Wij willen onderstrepen dat als je werkelijk oprecht het hypnotische verhaal inderdaad vanuit 
verschillende standpunten hebt bekeken, en je dan opnieuw kiest om te geloven dat we in 
een vreselijke en zeer dodelijke pandemie zitten, dit wat ons betreft helemaal oké is! 
Dat is de vrijheid van meningsvorming, van de vrije wil, dat is zo mooi.   
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Hoewel wij persoonlijk niet in dit hypnotische verhaal geloven, laten wij uiteraard iedereen 
vrij om te geloven wat zij willen geloven.  
Ons doel als therapeuten en alsmede met dit stuk is om tools te geven waarmee ieder mens 
vanuit zijn éigen kritische denken en dus vanuit vrije wil, zijn of haar eigen standpunt in kan 
nemen.  
Daarvoor moet je wél eerst uit dit hypnotische verhaal stappen zodat je alle standpunten kunt 

innemen   
 
LAATSTE TIP- 
Voel altijd of het verhaal jouw persoonlijke emotionele leven dient, dat mag jouw uitgangs-
punt zijn!  
Jouw leven is namelijk fijn en gelukkig als jij je fijn en gelukkig voelt. Het heeft niets met de 
buitenwereld te maken.  
Dus maakt het verhaal dat je gelooft jou verward of maakt het jou blij? En als je beseft dat je 
eigenlijk leeft in een wereld vol met verhalen, besef dan ook dat, als je toch mag kiezen, je 

mag kiezen voor het verhaal waar je het meest gelukkig en blij van wordt  
Liefs Yvette  
& de hypnotherapeuten: 
Mark Ringnalda, Monique Boevéé-Spijkers, Petra Niemeijer, Melany Van Oorsouw, Ilse Ruij-
grok, Edwin Braker, Suzanne Buddiger, Annemie Derix, Sietske Hintzen, Len Ny, Thomas 
Scheers, Graziella Pieri, Marjo Verheij, Marion van Zijl 
 

_____________________________________________ 

Er is wat gebeurd met mij vannacht... 
 

Ik voel mij verlicht, verlicht als in de zin van: 'lichter geworden en bevrijd van...'  
Het is alsof de zon ineens weer in mijn hart is gaan schijnen en ik ineens niet meer boos ben. 
Het maakt mij niet meer uit of je voor, tegen (onder of boven) bent en dat is gek als je weet 
dat ik gisterenavond mij nog zo anders voelde.  
Ik neem jullie even mee in wat er gebeurde, want ik weet dat iedereen ditzelfde gevoel kán 
ervaren. Dit verhaal is namelijk voor en over iedereen. Of je nu voor of tegen de maatregelen 
bent.  
 
Het begon allemaal gisterenavond (14-12), nadat Mark Rutte de Lockdown had afgekondigd. 
Ik zag allemaal heftige berichten en mensen gingen helemaal los, vooral op elkaar. Ik was een 
beetje in shock. 
Ik ging naar bed en probeerde te slapen maar ik voelde een woede opbouwen in mij. Een 
woede die er al weken aan zat te komen maar waar ik steeds niks mee kon.  
Gisterenavond ontvlamde deze woede tot een kracht die ik nog nooit in mijzelf had gevoeld. 
Vlammende, verstikkende, verzengende woede waarmee ik alles en iedereen wel had kunnen 
slopen! 
Ik zag heftige beledigingen langskomen en deze triggerde die woede. Ik voelde mij zó persoon-

lijk geraakt en ook afgewezen. Nog nooit heb ik mij zo intens woedend gevoeld  
  

https://www.facebook.com/yvette.rooding?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/yvette.rooding?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mark.ringnalda?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/monique.spijkers.58?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/petra.niemeijer.9?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/melany.vanoorsouw?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ilse.ruijgrok?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ilse.ruijgrok?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/edwin.braker?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/suzanne.buddiger?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/annemie.vandendungen.1?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sietske.hintzen?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lenny.joosse?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/scheers.tom.7?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/scheers.tom.7?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/graziella.pieri?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marjo.verheij?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marion.vanzijl?__cft__%5b0%5d=AZUXFjJnDwqDY3foF2qji3HOUcQhB9QsLSkYPx102I0Mu4bVBsrI7AIRu80DJjrGOXL4VRrpyZ014q2-4HMiZerukm5vnzQH8Asui1F_fT-lUdiuP0zrTXIYOssRZDrQpXw&__tn__=-%5dK-R
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Mijn liefste Willem zag mij gelukkig worstelen en ging met mij uit bed, om mij te helpen. Ik 
was oprecht de wanhoop nabij, want onder deze woede zat een verdriet dat zich al tijden had 
opgebouwd en daar was ik ook bang voor.  
Door emoties juist te gaan voelen, kun je ze heel goed loslaten. Willem vroeg dus steeds op-
nieuw: "wat voel je nu"?  
Daarop omschreef ik (in één woord) de emotie (zonder uitleg) waarop hij dan opnieuw vroeg: 
"oké en wat voel je nu".  
Dit proces blijf je doen totdat je je neutraal voelt. 

Ik beveel het echt iedereen aan het werkt geweldig.  
Soms leidt dit proces onverwacht tot diepe en mooie inzichten.  
En gisteren was blijkbaar zo'n dag.  
Ik omschreef dat ik ineens schaamte voelde en met dat ik het zei vielen er allerlei puzzelstukjes 
op z'n plek.  
 
Ik begreep in één klap waarom ik zo boos was. En ik begreep ook gelijk waarom velen van ons 
zó boos zijn. Ik zag kraakhelder waarom we zo tegenover elkaar staan en dat inzicht zorgde 
onmiddellijk voor een diep begrip naar iedereen, incl die mensen waar ik 15 minuten daarvoor 

nog zo woest op was geweest .  
Het begrip overviel mij en ik het bijzondere was dat precies op dát moment, dat ik dat begrip 
kreeg, ik kon voelen hoe alle boosheid uit mijn lichaam wegvloeide.  
En ik ervaarde heel bewust dat ik ergens doorheen brak, het was magisch.  
Wat was er nou tot mij doorgedrongen, waardoor ik ineens al die boosheid kon loslaten?  
Ik zag hoe iedereen (vrijwel) hetzelfde voelt en wil! 
Ik voelde hoe iedereen net zo bezorgd is.  
 
Dat we allemaal zo snel mogelijk van deze maatregelen af willen.  
Ik besefte dat niemand deze maatregelen wil. 
En ik realiseerde mij dat we met z'n allen een gemeenschappelijke doel hebben: WEER VRIJ 
ZIJN. 
 
De verwijdering tussen mensen onderling komt alleen doordat we een verschillende AAN-
VLIEG ROUTE nemen naar dat gemeenschappelijke doel.  
 
En iedereen (aan welke kant dan ook) denkt te weten wat dé oplossing en dé waarheid is.  

Maar als we eerlijk zijn, weten we dat allemaal niet  
Er zijn slechts verhalen die we wel of niet aannemen en geloven.  
Of je nu gelooft in het verhaal van Mark Rutte, of dat je nu het spirituele verhaal gelooft of 
dat je het verhaal over de Nieuwe Wereld Orde gelooft... NIEMAND weet eigenlijk of het klopt.  
Niemand kan écht in de toekomst kijken en er dus 100% zeker van zijn.  
En dan zitten we ook nog met een brein (zo werkt het helaas) dat alleen maar het bewijs ziet 
dat ons eigen verhaal bevestigt.  

Maar feitelijk weet dus niemand de waarheid  
De puzzelstukjes bleven vallen en ik moest huilen en lachen tegelijk. Ik begreep namelijk ook 
ineens waarom vele mensen zo vreselijk boos zijn momenteel.  
Dat komt omdat vrijwel iedereen dezelfde overtuiging met zich meedraagt. Die gedachte is:  
“Als iedereen nu mee doet, dan zijn we heel snel bij ons doel" !! 
Herkenbaar?   
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Deze overtuiging maakt ons allemaal zo boos! 
* Voorstanders van de mondkapjes denken: "als we nu met z'n allen ons aan de regels houden 
dan bereiken we ons doel" 
* Tegenstanders van de mondkapjes denken: "als we nu met z'n allen Nee zeggen dan berei-
ken we ons doel".  
* Spirituele mensen die denken zelfs hetzelfde: "als we nu met z'n allen onze frequentie hoog-
houden, dan bereiken we ons doel" 
De boosheid ontstaat door deze gedachte!  
Want als we het niet met z'n ALLEN SAMEN doen, dan bereiken we ons doel niet (zo snel) en 
dus worden we boos op iedereen die een ander pad neemt.  
En daarom willen we iedere persoon overtuigen om aan onze kant te komen (welke kant dat 
ook is).  
Het is eigenlijk zo logisch maar als je in de emotie zit dan kun je dit vaak niet zien. Ik moest er 
ook zo van lachen. Dit is toch ook hilarisch?  
Jouw frustratie, is mijn frustratie.  
Jouw woede, is mijn woede.  
Jouw doel, is mijn doel. 
Ik ben persoonlijk zo onwijs blij dat de boosheid en het verdriet weg zijn uit mijn systeem en 
dat ik zoveel begrip weer voel. Begrip zorgt voor verbinding maar vooral voor zachtheid en 
blijdschap in jezelf.  
De oefening die ik hierboven beschreef kan jou ook helpen om jouw emoties kwijt te raken. 
En om weer te verzachten moet je begrip gaan ervaren. Daarvoor hoef je slechts in de schoe-
nen van de ander te gaan staan.  
Wordt die 'tegenstander' en kijk door diens ogen naar jezelf. En voel dan heel eerlijk wat je 
voelt.  
Er is niets moediger en meer bevrijdend dan oprecht in de schoenen van je 'tegenstander' te 
gaan staan. Het geeft begrip en daardoor voel jij je gelijk zachter, blijer en gelukkiger.  
Ik voel mij beter dan ik mij in maanden gevoeld heb maar heb ik nu de oplossing?  
Nee, ik voel dat de oplossing vanzelf komt als wij ons weer verbinden met elkaar. En dat kan 
door simpelweg tegen elkaar te zeggen:  

"ik begrijp je, ik zie je, en ondanks dat ik een andere aanvliegroute gebruik, hou ik van je  

(En by the way, wat een shitshow is dit hé, zullen we onze kaartjes ruilen )" 

Liefs  
Yvette 
 

_____________________________________________ 

Onze medische integriteit kan de boom in 
 
Nu we aan de vooravond staan van massaal vaccineren, althans dat is de bedoeling van Rutte 
en De Jonge, wordt niets achterwege gelaten om de nog twijfelende burger over te halen om 
zo meteen in de rij te staan om het vaccin te nemen. 
De Jonge kondigde het al aan in één van de persconferenties, hij wil wegblijven van drang en 
dwang, maar zal niets schuwen om iedere dag, non-stop, de boodschap te blijven herhalen 
dat je het vaccin moet nemen; voor jezelf, maar vooral voor elkaar.  
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De debatten over wel of niet verplichte, dan wel indirecte, vaccinaties vieren ondertussen niet 
alleen hoogtij in de Kamer, maar ook in menig huiskamer wordt volop gediscussieerd over het 
wel of niet nemen van het vaccin. 
En ook de farmacie, die al jaren heel veel geld in PR steekt, heeft er nog een tandje bijgezet. 
Dit was overigens al zo afgesproken op 3 december 2019 tijdens het Global Vaccine Safety 
Summit (GVSS) in Geneve. Daar kwam namelijk niet alleen de veiligheid van vaccins en het 
afnemende vertrouwen in de effectiviteit ervan aan de orde, maar vooral ook werd er bespro-
ken hoe intensieve campagnes en infiltraties in alle lagen van de samenleving ervoor kunnen 
zorgen dat er meer mensen de vaccins gaan nemen. 
Het doel: wereldwijd eenieder vaccineren. 
 
Nu de laatste checks gaande zijn voor goedkeuring en distributie van de eerste vaccins, zet 
ook de media al flink in op promotie van het vaccin. De liedjes over hoe goed vaccins zijn, 
waarom je dit vaccin moet nemen voor je oma en iedereen aan de prik, draaien op volle toe-
ren. 
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En in het jaar waarin de privacy van je medische gegevens verleden tijd zijn door trackingapps, 
uitzonderingskaartjes, en verplichte gezondheidschecks, roept nu ook de huisartsenorganisa-
tie Medicamus op om je privacy medische gegevens aan de wilgen te hangen. 
“Laat zien dat jij je vaccineert op je SocialMedia status om anderen te overtuigen dit ook te 
doen,” zo luidt hun ambitieuze boodschap. 
Waar tot voorheen niet eens gevraagd mocht worden naar je medische gegevens, laat staan 
dat iemand eraan dacht om te vragen of je gevaccineerd bent, bewegen we nu richting een 
samenleving waarbij je moet bewijzen dat je gezond bent middels testuitslagen en wellicht in 
de nabije toekomst vaccinatiebewijzen.  
De artseneed, medisch beroepsgeheim en de privacy van onze medische gegevens worden zo 
begraven samen met de gezondheid van de samenleving. 
 
Want dat er haken en ogen aan dit vaccin zitten, kan eenieder heel makkelijk vinden in de 
bijsluiter van het vaccin, in de berichten van De Jonge aan de Kamer over dit vaccin en in 
diverse wetenschappelijke publicaties hierover. 
Een nieuw soort vaccin dat door middel van spoedprocedures op de markt wordt gebracht, 
waarbij mogelijk zelfs uitgebreide dierproeven en testprocedures zijn overgeslagen, en waar-
van niet bekend is wat het precies in de praktijk doet, noch wat de lange termijneffecten en 
bijwerkingen zijn, roept natuurlijk heel veel vragen op.  
Net als het intrekken van de eisen aan genetische manipulatie, waardoor de productie van het 
mRNA vaccin mogelijk gemaakt kan worden. 
Deze vragen dienen beantwoord te worden, niet door de angst en twijfels onder mensen te 
‘sussen’ door sociale druk, emotionele chantage, een systeem van uitsluiting, dan wel door 
een beloningssysteem te introduceren, maar door duidelijke, heldere en complete transpa-
rantie over de ingrediënten, de bijwerkingen, de effectiviteit en de risico’s. 
Dat is het vereiste van informed consent. 
 
Voor wie niet weet wat dit betekent: informed consent houdt in dat iemand de mogelijke 
voor- en nadelen van een medische behandeling te horen krijgt alvorens degene besluit om 
de behandeling al dan niet te ondergaan. Deze informatie vereiste geldt voor iedere medische 
behandeling. En is zeker nu meer dan ooit van groot belang. 
De alreeds bekende bijwerkingen zijn namelijk verontrustend, de werking nog nauwelijks be-
vestigd, er is immers geen langdurige testperiode geweest, maar in plaats van dit bekend te 
maken onder de bevolking zodat eenieder weloverwogen een keuze kan maken, wordt dit 
weggemoffeld onder het mom van aanvaard risico en belang volksgezondheid. 
Dat ondertussen er ook al een systeem is ingericht voor het melden en onderzoeken van de 
(nog onbekende) bijwerkingen en tegelijkertijd de overheid de aansprakelijkheid van de far-
macie heeft afgekocht, zijn slechts kleine details.  
Net als dat de leden van ons kabinet niet als eerste dit vaccin zullen nemen. Ze gunnen deel-
name aan dit medisch experiment liever de kwetsbaren en het zorgpersoneel. 
 
Want dat is het: een groot medisch experiment. 
Los van dat vaccins altijd risico’s met zich meebrengen, is een nieuw soort vaccin logischerwijs 
een risico, net als een vaccin versneld op de markt brengen.  
Maar onder druk van ons verlangen naar ‘normaal’ wordt hier compleet aan voorbij gegaan. 
Terwijl vanuit diverse hoeken al berichten komen dat ook na vaccinaties de mondkapjes nog 
niet af mogen en dat afstand houden wellicht inderdaad het nieuwe normaal wordt, net als   
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traceren en isoleren, zoals de WHO en Rutte ook bevestigen, hoopt een ieder dat de risico’s 
van het vaccin inderdaad de moeite waard zijn. 
Dit kunnen we echter enkel, ieder voor zich, besluiten als er een goede, open informatievoor-
ziening is over de voors- en tegens van het vaccin.  
Zonder druk, zonder dwang, zonder enige vorm van (massa) manipulatie. Dat is immers mis-
schien nog wel het laatste stukje medische vrijheid dat er nog is. 
 
Ons zelfbeschikkingsrecht op basis van informed consent is een groot goed. Daarom is dit be-
schermd in vele mensenrechtenverdragen, post-oorlogse afspraken en in nationale wetten. 
Zeker nu de druk van de maatregelen keihard voelbaar zijn, kun je wel eens voor een weg uit 
deze crisis bezwijken, die achteraf juist een doodlopende weg blijkt te zijn. 
Bezint eer ge begint is daarom, nu we toch in lockdown zitten, een goed advies aan eenieder, 
ook aan ons kabinet.  
Uiteindelijk kun je, als je pech hebt, slechts eenmaal verkeerd over je lichaam beslissen, en 
daarom is objectieve en volledige informatie essentieel. 
Eveline 
 

_____________________________________________ 

Stel dat ... 

 
Je bent niet bang voor de dood, je geniet van het leven en beseft ten volle dat het tijdelijk is 
en juist daarom is het dierbaar en voel je jezelf dankbaar dit te mogen be-leven. 
Mocht het leven veranderen of zelfs stoppen dan is er onmacht, verdriet, wanhoop en nog 
meer... 
Je ervaart dit en bouwt rustig aan nieuw leven.   
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Als dat zo is ... 
ben je niet bang voor een virus, niet bang voor ziekte, niet bang voor verlies, niet bang voor 
gemis, niet bang voor verandering... 
Je beseft dat je een klein onderdeel bent van een groot geheel, en dat niemand in dat grote 
geheel meer of minder is dan jij. We zijn gewoon allemaal samen. Er zijn wel schokkende ge-
beurtenissen, er is pijn, verlangen, verlies van comfort, .... 
Juist daardoor ervaar je het leven en zijn er intense momenten van vreugde, dankbaarheid en 
avontuur. In die momenten voel je jezelf samen met anderen, je voelt je geliefd en gewaar-
deerd en bent afwisselend steun en toeverlaat voor elkaar. 
Je streeft niet naar bereiken of aanzien. 
Je bent gewoon, en maakt jezelf niet belangrijker dan je bent.  
Je hebt vertrouwen in het leven.  
Je begrijpt Toon Hermans: “Het leven weet alles veel beter dan wij”. 
Als dat zo is... 
Kun je zonder angst jezelf zijn, jezelf uiten, doen wat je van waarde vindt voor jezelf en ande-
ren en hangt je geluk en eigenwaarde niet af van mensen, omstandigheden of dingen buiten 
jezelf. 
Als dat zo is... 
Is er ruimte voor anderen, ruimte voor veranderen, ruimte voor spelen, ruimte voor plezier, 
ruimte voor ZIJN en jezelf verwonderen. 
Als dat zo is... 
Welke weg kies je dan? 
Ik weet welke weg ik wil kiezen... 
Ik weet dat ik onderweg ben...  
Het gaat niet vanzelf... 
Soms is het balanceren in plaats van ontspannen mijn weg gaan... 
Ik zit vol gedachten en patronen die de verkeerde richting wijzen ... 
Maar 1 ding is zeker... 
Ik weet welke afslag ik neem als het erop aan komt. 
Marie-Thérèse  
 

_____________________________________________ 

Waarom moeten wij bang zijn en blijven voor iets wat, 
als je je ogen open hebt, gewoon niet bestaat? 
 
De niet reële werkelijkheid is voor de groep die wel kijkt en zich niet heeft laten meenemen in 
de bad dream..een nachtmerrie, waaruit de groep die droomt moet ontwaken, wil er een op-
lossing komen. 
Het is maar een droom. Een droom die door moet gaan volgens sommigen die er alles aan 
doen, en een droom waaruit mag worden wakker geworden, door hen die het niet dromen.  
Realiteit is zo gemakkelijk te bespelen als je maar weet hoe je het moet doen.  
En zij die er belang bij hebben dat je blijft dromen, weten hoe ze dat moeten doen. 
De collectieve aversie van zij die dromen tegen heb die bezig zijn hen wakker te schudden is 
enorm, en bij het dodelijke om af.  

https://www.facebook.com/marietherese.delange1?__cft__%5b0%5d=AZXaiu6OvwoX-9r7rOAdBnjGLQ3dxAZRQopzRIFVF3z9-fKSGMkn76nU8oIWwerG9xnmyY5AGhXJxPH2t7DXG8CVihRSf2GcRUN0v2MTx32QrksV7DUiaz542JBK4K64GTCiq02yMfTr27gBa0eNtonN4IFQeRcBK8jYg0wUthhZVQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Haal het niet in je hoofd om te zeggen dat het allemaal wel meevalt!  
In China heerst een angstpsychose en een droomstaat die de dromers laat geloven dat braaf 
zijn goed is en straf moet zijn voor hen die buiten de lijntjes kleuren. Dat was in Communistisch 
Rusland jarenlang het leit motif voor de hele samenleving. En wat is er gestreden om dat wat 
te verbeteren, hoeveel mensen hebben daarvoor in kampen gezeten en hebben de meest 
gruwelijke dingen moeten ondergaan. Dat gebeurt nu weer en ook in China. 
De misdaden van de Chinese overheid is zo groot dat het voor ons niet te bevatten is enerzijds, 
anderzijds zijn we ons er onvoldoende van bewust dat wij nu bezig zijn met dezelfde metho-
den te introduceren. 
De haat tegen de corona relativerenden is enorm aangewakkerd en dat gebeurt vanuit een 
gestuurde media. Staats betaald en dus zuiver subjectief. 
 
De mensen die daarin een baan hebben, zullen dit blijven doen, ze lopen aan de hand van 
degenen die het salaris betalen, zich volkomen onbewust van het feit dat dat het belastinggeld 
betreft wat ze er zelf in stopten, onder dwang. 
We scheppen een gevangenis. En dit gebeurt voor de slapende bevolking onbewust, en onder 
het mom van het doen voor onderen, het offeren en het goed willen doen, omdat ze niet 
weten wat goed doen anders zou moeten zijn. In China is dat net zo. 
Goed doen is doen wat gezegd wordt dat goed is, als je zelf niet weet wat goed doen anders 
zou moeten zijn. 
De vraag die daar ligt is dus; wat is anders goed doen dan iets heel engs??? Iets heel gevaar-
lijks??? 
Goed doen is soms het tegenovergestelde van wat we denken dat goed is. Een jaar of tig ge-
leden waren we ons daar nog wel van bewust. Toen vonden we de mensen die dapper waren 
en opstonden tegen de slaafse tirannie, helden. 
Nu zijn diezelfde helden gekken, die in complotten geloven.  
Die anderen dood laten gaan of vallen... Egoïsten... 
Doe niets wat afwijkt is de cultuur. Wees het allemaal eens, doe alles samen. Dan ben je een 
goed mens... 
Communisme is op die leest gestoeld en we weten wat de gevolgen zijn, uit de meer dan 
afschuwelijke geschiedenis van de Communistische dictaturen. 
 
Waarom zien we dan nu niet dat we onderhevig zijn geworden aan diezelfde denk en handels-
wijzen? 
Mijn conclusie is dat alleen de mensen die uit hun hart zijn gaan leven de laatste decennia, in 
staat zullen zijn om dit in te zien, in te willen zien en daarvoor te gaan staan. De anderen zijn 
er gewoon te bang voor. Ze hebben nog niet die stappen gezet die het vraagt van je om te 
ontwaken, en te stoppen anderen verantwoordelijk te maken voor jouw leven. Emotioneel te 
chanteren. 
En dat aspect lijkt hen een gruwel toe, omdat het geen gemakkelijke weg lijkt.  
En dat is het wellicht, als je het zo bekijkt, ook niet. Alles verandert erdoor dat klopt, maar het 
is een geweldige verandering, en een bevrijding van alle ideologie, elk concept en elke verlam-
mende structuur die men je tracht te verkopen als veilig en zeker... 
Eenmaal onderweg op dat pad ontdek je welke geweldige gaven je hebt, en wat je allemaal 
wel niet ZELF kan. En je gaat snappen waarom er zo hard gewerkt wordt om je te laten geloven 
dat jij niets bent in het geheel. Alleen kan je alles. Jij bent dan de kern van je leven, het mid-
delpunt van je bestaan, en niemand kan je nog uit dat centrum trekken.  
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Niemand kan je laten draaien om hun zon... 
En lieve mensen dat is nu net waar het ehm :-) om draait. Draai je om de zon van een ander 
of ben je je eigen zon. 
Wat ben je als je je eigen zon niet bent? 
Overgeleverd aan ehm goden? Aan de beschikking van hen wiens hand je hoort te kussen, 
wiens voeten gewassen denken te mogen worden door jou, want anders... de Goelag Archi-
pel?  
Sta op en wandel, steek je nek uit en geef en voorbeeld.  
Doe het niet voor de ouderen, die hebben dat nooit gevraagd. De Ouderen willen heus niet 
dat jij voor hen leeft... ook zij willen zelf leven, net als jij. 
We zullen moeten afwachten de komende tijd wat er met de bevolking gebeurt.  
Mensen moeten nu echt met elkaar gaan praten. Dit alles moet in verbinding worden ge-
bracht.  
Dat doen we wél samen... 
Dat is wat onze kracht is, onze humaniteit. 
Helena 
 

_____________________________________________ 

Danse Macabre 
 
Er zijn wat nieuwe termen bij gekomen inmiddels, de klimaat lockdown is geïntroduceerd. 
Ook is een vaccin nu niet meer voldoende, en Rutte wil een harde lockdown nu t/m 19 januari, 
twee dagen later dan de plannen van de horeca in Brabant om open te gaan. 
Kijken wie er gehoorzaam is.  
Dat is waar dit over gaat. Horeca wil de 17e open, Rutte drukt de datum op. 
 
Machtsstrijd is als een Danse Macabre. 
Een Tango is ook een dergelijke dans, een dans om het vuur, de passie. En de partijen kunnen 
er niet uit. Het is lijden en lust. 
Pas als de muziek stopt, of een van de partijen breekt spontaan de keten. Zegt; "stop, ik heb 
dit niet nodig". 
 
Een onzichtbare band dwingt de partijen mee te doen, en dat is wat je alom ziet. 
Het volk wat maar goed en braaf wil zijn, loopt weg voor zijn eigen verantwoordelijkheid, en 
de machtsnemers ook. Die raken meer en meer opgeblazen. 
 
Sigrid Kaag krijgt een eigen documentaire hoorde ik, op de NPO, Dat deed je vroeger niet, dat 
is propaganda van het ergste soort, maar het is Siegheil Kaag, dus dan is het wat anders. Zij 
moet ons overtuigen van het goede doel van de Globalisten.  
 
Zij is de zetbaas, Seyss InQuart Kaag. Zij wordt head of state in de Nederlanden. Dat ligt al 
klaar. D66 is de deurmat hier. 
Je kan het eenvoudig volgen en het ligt zo voor de hand. En de Chinese modellen moeten hier 
ook worden geïmplementeerd, dus dat vraagt een paar jaar disciplinair brainwashen van de 
bevolking. Waarvan Acte. Alles voor het Klimaat en voor elkaar. Verzin maar een goede reden   
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en ze trappen erin. De Chinezen rukken op, Amerika is totaal verzwakt en de hele Bidenfamily 
in de greep van de Chinese macht. Door kindermisbruik filmpjes (Hunter) en omkoperij. Een 
seniele marionet van China.  
De belegering is begonnen en Trudeau heeft in Canada de deuren al opengezet. En in Europa 
moet de verkoop nog doorgaan, want wij moeten gewend raken aan het regime wat klaarligt. 
We doen het graag. Nog doen we het blindelings... nog... Hoe lang nog??  
Wanneer vallen de schellen van de ogen?? Als het te laat is? Ik heb geen idee... Het gaat stro-
perig traag. 
En tot die tijd dansen ze met de regering een dans van lijden en lust... 
Helena 
 

_____________________________________________ 

The Great Reset,  
Het complete verhaal met Prof. Bob de Wit. 

‘We need a Great Reset’ zegt Klaus Schwab, de oprichter en voorman van het World Economic 
Forum, dat jaarlijks in het Zwitserse Davos samenkomt met de superrijken en meest invloed-
rijke mensen op aarde, ook wel de 1% genoemd. Wat wil Schwab precies? Wat betekent nou 
die Great Reset? En hoe krijgt die dan vorm? Ik bespreek met met Professor Bob de Wit (hoog-
leraar Strategisch leiderschap) die de afgelopen jaren het geo politiek schaakbord bestu-
deerde. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar 
ook ‘hoop’. Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we 
aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het 
World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feed 
back mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. 
https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho&fea-
ture=youtu.be&fbclid=IwAR28Qw7ut6GNjx8R542NdwIdWvYB4_RCjVV2vYN6suqPv0j9rIT7I
8Ly-Og 
 

Wie is Klaus Schwab 

https://commonsensetv.nl/wie-is-klaus-schwab/ 

 

COVID-19: The Great Reset...  

De zinloze chaos die is ontstaan wil men op alle fronten rechtvaardigen! 
Mieke Mosmuller (Nederlands) vertelt het helder...  
Twaalf en een halve minuut LUISTEREN! 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gMDz4GQ1BJ8&fea-
ture=share&fbclid=IwAR2w327q6SLerHiVvlbw_kHeLHW8Lz7h4JvySaiWQUOo58-L-
OIAKtd7SjQ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28Qw7ut6GNjx8R542NdwIdWvYB4_RCjVV2vYN6suqPv0j9rIT7I8Ly-Og
https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28Qw7ut6GNjx8R542NdwIdWvYB4_RCjVV2vYN6suqPv0j9rIT7I8Ly-Og
https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28Qw7ut6GNjx8R542NdwIdWvYB4_RCjVV2vYN6suqPv0j9rIT7I8Ly-Og
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gMDz4GQ1BJ8&feature=share&fbclid=IwAR2w327q6SLerHiVvlbw_kHeLHW8Lz7h4JvySaiWQUOo58-L-OIAKtd7SjQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gMDz4GQ1BJ8&feature=share&fbclid=IwAR2w327q6SLerHiVvlbw_kHeLHW8Lz7h4JvySaiWQUOo58-L-OIAKtd7SjQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gMDz4GQ1BJ8&feature=share&fbclid=IwAR2w327q6SLerHiVvlbw_kHeLHW8Lz7h4JvySaiWQUOo58-L-OIAKtd7SjQ
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Schrijversdrift 
 
Indien de schrijversdrift bezitneemt van mijn pen gaat er een artikel komen van mijn hand. 
Ik zou eigenlijk een opnamemasjien bij me moeten dragen als ik 's morgens met Doen-Ja door 
velden en bossen slenter want dan komen de mooiste verhalen in mij op. 
Ik tracht ze dan op mijn harde schijf in de kop ‘te bewaren’ om ze later te vereeuwigen hetgeen 
zelden lukt. 
Dat krijg je ervan als je meer en meer in het NU leeft. 
Dus dien ik dan dat NU vast te leggen want het duurt maar een heel eventjes. 
 
Maar er kwam ondertussen ook weer wat anders in mij op en dat is mijn verbazing over hoe 
bijna iedereen zich de mond laat snoeren, zich voor het lapje laat houden, zijn/haar gezicht 
niet meer toont en zich onherkenbaar maakt. 
Ge-zicht, de naam zegt het al, ons gelaat spreekt meer tot de ander dan woorden. 
Lichaamstaal, zoals hoe wij kijken, de stand van onze mond, de bewegingen van onze handen, 
armen etc. creëert meer in de ander dan wat wij in woorden trachten te bevatten, uit te spre-
ken. 
 
Wat je zegt is weg, het is eruit. 
Energie die de kosmos ingaat, zoals gedachtes. 
Hetgeen al wat leeft verbindt. 
De poppenspelers weten dat ook en gebruiken het tegen ons, in plaats van voor ons allemaal. 
Samen staan we sterk, niet? 
 
Verdeel en heers gaat dan dus niet op, tenzij we dat samen doen waardoor het overbodig 
wordt. 
Tsja. 
 
Ik doe niet mee, ik heb nog geen enkel moment een blad voor mijn mond genomen en heb 
gezworen dat ook niet te gaan doen. 
En het werkt want Luc, de uitbater van de dorpswinkel bood mij aan dan maar na sluitingstijd 
mijn handel te komen halen. 
Als ik mijn mond had laten snoeren, zou hij never nooit niet met een dergelijk voorstel zijn 
gekomen. 
Bien sûr wil Luc ook kaas op zijn brood, maar er zit meer achter, namelijk menselijkheid naar 
elkander. 
 
Wij creëren onze eigen werkelijkheid, oui? 
Ik vind dit kleine voorbeeld daar een groot bewijs van. 
Mensen mogen zeuren over zo'n zuurstoffilter, het wordt pas dan waar als je er één aan jouw 
oren hangt, die je beter kunt gebruiken door naar jouw hogere Zelf te luisteren. 
 
Maar helaas, voor velen hangt dat Hogere Zelf thans aan de muur, breedbeeld uitgemeten. 
De nieuwe religie, het Licht wat in elke huiskamer schijnt en de kijker vergiftigd met leugens 
en bedrog, een soort van anti-christ. 
Het toont een tele-visie, een visie op afstand dus, en niet de visie die de toeschouwer over zijn 
of haar leven zou mogen ontvangen ende be-leven. 
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Dé waarheid leeft in elk van ons, maar dan dient men wel naar binnen te gaan om te mogen 
ontdekken dat de wereld waar men in verkeert zelf geschapen is..... 
 
Wat dus impliceert dat wij in de macht zijn deze dusdanig te veranderen dat het ons wel past 
en zint. 
Zint, zingeving dus, het heeft alleen maar zin als wij er de zin voor hebben, voor voelen. 
Het heeft er ook mee te maken dus om vrij te zijn. 
 
Voor mij betekent vrijheid het nemen van mijn eigen verantwoordelijkheid voor al wat ik doe, 
denk, voel en be-leef. 
En dus tracht geen concessies meer te doen. 
Dus, geen uitkering, geen ziekenfonds, geen subsidies, zo weinig mogelijk 'verdienen', en daar-
door geen inkomstenbelasting te hoeven schuiven, etc. 
Zo weinig als mogelijk met geld van doen te hebben om zo de poppenspelers voor te zijn als 
het afgeschaft wordt. 
 
Trachten zo autonoom als mogelijk te bestaan, en de mogelijkheden daartoe zelf creëren. 
Hard werken, zowel fysiek, mentaal in de geest en op zielsniveau. 
Trachten de Moeder Aarde beter en liefdevoller achter te laten dan toen ik er arriveerde in 
het voorjaar van 1960. 
De zoveelste reis door dit universum, nu hier en nu dus. 
 
Alles heeft een rede(n), dus ook hetgeen wij allen nu be-leven, ieder op zijn/haar manier. 
Tracht het vanuit een groter plan te be-zien, wellicht goed om te vernemen dat alles bij jouw 
Zelf begint, en eindigt. 
Dus waarom jouw macht nog langer uit handen geven aan personen die je meestal niet eens 
kent en die er nog een zooitje van maken ook? 
 
Wel, het gebeurt omdat je in de meeste gevallen je stem hebt uitgebracht, en dus niets meer 
te zeggen hebt... 
Zelf gedaan en dan nog klagen ook, tsja. 
 
Tracht je bewust te worden van de macht over jouw Zelf, verbind je weder vanuit jouw hart 
met de Kracht, jouw hart, waar jouw ziel woont tijdens deze incarnatie, in het vlees gekomen, 
in carna. 
Want naar mijn idee is dat het bewuste zijn wat ons naar een wereld kan brengen waar genoeg 
is voor ieder-een, waar wij als bewuste individuen de Kroon mogen zetten op het idee van de 
schepper. 
En die schepper ben JIJ! 
 
Namasté, 
Stay Human ! 
Jos 
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Ander Nieuws 
 
Beste mensen, 
 
Dit bericht kreeg ik, met dank aan Joël M.: 
Een petitie van Dr Wodarg en Dr Yeadon bij de EU. Zeer goede actie! Heb je het gezien? Ik 
stuur mijn ondertekening ook. 
 
https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccina-
tion-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/ 
 
Voor wie moeite heeft met Engels heb ik een stukje vertaald 
en voor de rest raad ik de gratis vertaalwebsite Deepl aan: www.deepl.com/translator 
 
"Op 1 december 2020 hebben het voormalige hoofd van het ademhalingsonderzoek Dr. Mi-
chael Yeadon en de longspecialist en voormalig hoofd van de afdeling volksgezondheid Dr. 
Wolfgang Wodarg een aanvraag ingediend bij het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau 
dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van geneesmiddelen in de hele EU, voor de on-
middellijke opschorting van alle SARS CoV 2-vaccin onderzoeken, met name de BioNtech/Pfi-
zer-studie op BNT162b (EudraCT-nummer 2020-002641-42). 
 
Dr. Wodarg en Dr. Yeadon eisen dat de onderzoeken - voor bescherming van het leven en de 
gezondheid van de vrijwilligers - niet worden voortgezet totdat er een studieopzet beschik-
baar is die geschikt is om tegemoet te komen aan de aanzienlijke veiligheidsproblemen die 
door een toenemend aantal gerenommeerde wetenschappers tegen het vaccin en de studie-
opzet zijn geuit. 
 
Aan de ene kant eisen de indieners dat er, vanwege het bekende gebrek aan nauwkeurigheid 
van de PCR-test in een serieuze studie, een zogenaamde Sanger sequencing wordt toegepast. 
Dit is de enige manier om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van een vaccin 
tegen Covid-19. Op basis van de vele verschillende PCR-tests van zeer uiteenlopende kwaliteit 
kan noch het risico op ziekte, noch een mogelijk vaccinvoordeel met de nodige zekerheid wor-
den vastgesteld, waardoor het testen van het vaccin op mensen op zich onethisch is. 
 
Zie verder de genoemde website - en petitie. Zeer aanbevolen. 
Met hartelijke groet, 
Janneke Monshouwer 
 
Janneke Monshouwer is 
Onderzoeksjournalist, lid NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten 
Schrijfster van boeken 'Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond' en 'Trump, Grondwet & 
Wereld' 
 
PS Mijn nieuwe boek (manuscript) is vandaag naar de drukker gegaan. Hoera! Dus dat boek 
komt eraan! 
Titel: Overgang naar Aquariustijdperk, 9/11, MH-17, 5G en Covid-19 
  

https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/
https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/
http://www.deepl.com/translator
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Linkenpagina 
 

Documentaire Covid 19 The system 

Voice of the people 
https://www.youtube.com/embed/DiDIHS1Lk0Q?hl=nl 
 

Ninefornews.nl 

Belgische Van Dissel in 2019: zo maak je mensen bang voor een virus (must-see) 
https://www.ninefornews.nl/belgische-van-dissel-in-2019-zo-maak-je-mensen-bang-voor-
een-virus-must-see/?fbclid=IwAR2ww9F2sLurmbd7jmPy3cWvgvL_gNs5SI-
aLlsH69o5Md5El50TAeLWMyQ 
 
Vaccinatiebewijs komt eraan: ‘De medische coup is gelukt’ 
“De aluhoedjes, wappies en complotgekkies hadden weer gelijk. Wat de MSM niet zagen aan-
komen, hadden zij allang voorspeld,” reageert journalist Eric van de Beek. 
Verkapte vaccinatieplicht 
“Het is zover, overal zal gevraagd gaan worden om dit vaccinatiebewijs. De medische coup is 
gelukt. Voor een virus dat enkel een gevaar is voor een zeer specifieke groep, zal iedereen zich 
moeten ‘beschermen’,” zegt Leona. 
https://www.ninefornews.nl/vaccinatiebewijs-komt-eraan-de-medische-coup-is-gelukt/ 
 

Debataafsecourant 

Koopmans, Kuipers, Gommers, Oosterhaus c.s blijven liegen, misleiden en bang maken. Dat is 
de enige manier die dit soort lieden nog kunnen bedenken om overeind te blijven. En dat 
terwijl ze zichzelf allang onderuit hebben gehaald. 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/12/17/professor-koopmans-blijft-lie-
gen-uit-zelfbehoud-tevergeefs/ 
 

Transitieweb 

Is ‘corona’ een stralingsziekte? 
Vanaf het begin van de crisis rondom ‘corona’ wordt de gedachte dat er een oorzakelijk ver-
band kan zijn met de introductie van 5G door gezondheidsautoriteiten en media met kracht 
van de hand gewezen. Wie deze mogelijkheid toch benoemt, stelt zich bloot aan verbale agres-
sie en sociale uitsluiting. Toch valt er veel te zeggen voor deze verboden gedachte.  
Eerst iets over wat ‘corona’ eigenlijk is. Sommigen beweren dat ‘corona’ een hoax is, dat wil 
zeggen puur een verzinsel. Een leugen die in leven gehouden wordt met overheidspropa-
ganda, valse diagnoses en gemanipuleerde sterftecijfers. 
https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/#comment-1866 
 

Jensen 

Jensen geeft het ook even aan. het chinees model is de psychologische manier om ons er onder te 
krijgen. en het is raar, maar ik zie de softies in mijn omgeving hier toch echt voor vallen...commu-
nisme is nog niet begrepen in ons land  

https://www.youtube.com/embed/DiDIHS1Lk0Q?hl=nl
https://www.ninefornews.nl/belgische-van-dissel-in-2019-zo-maak-je-mensen-bang-voor-een-virus-must-see/?fbclid=IwAR2ww9F2sLurmbd7jmPy3cWvgvL_gNs5SI-aLlsH69o5Md5El50TAeLWMyQ
https://www.ninefornews.nl/belgische-van-dissel-in-2019-zo-maak-je-mensen-bang-voor-een-virus-must-see/?fbclid=IwAR2ww9F2sLurmbd7jmPy3cWvgvL_gNs5SI-aLlsH69o5Md5El50TAeLWMyQ
https://www.ninefornews.nl/belgische-van-dissel-in-2019-zo-maak-je-mensen-bang-voor-een-virus-must-see/?fbclid=IwAR2ww9F2sLurmbd7jmPy3cWvgvL_gNs5SI-aLlsH69o5Md5El50TAeLWMyQ
https://www.ninefornews.nl/vaccinatiebewijs-komt-eraan-de-medische-coup-is-gelukt/
https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/#comment-1866
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https://jensen.nl/ 
 
 

Ellaster 

Veel mensen, inclusief artsen, nemen aan dat vaccins effectief en veilig zijn en dat deze uitge-
breid zijn getest voordat ze op de markt verschijnen. Onterecht blijkt nu. Daar waar men voor 
medicijnen een gouden standaard hanteert met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, 
gelden deze regels niet voor vaccins. De Stichting Vaccinvrij vroeg het RIVM en de overheid 
jaren geleden om bewijsmateriaal die hun claims over veiligheid en effectiviteit van vaccins 
onderbouwen. Maar het gevraagde bewijs is nooit geleverd. 
https://www.ellaster.nl/2020/12/10/stichting-vaccinvrij-in-gelijk-gesteld-vanwege-nala-
tigheid-over-
heid/?fbclid=IwAR28Qw7ut6GNjx8R542NdwIdWvYB4_RCjVV2vYN6suqPv0j9rIT7I8Ly-Og 
 

Ademvrij 

Mondkapjes ontmenselijken 
Gezichtsmaskers zijn een vorm van ontmenselijking, schrijft Patrick Fagan. Ze maken je beïn-
vloedbaar, zorgen ervoor dat je eerder iemand anders aanwijzingen zult volgen en dingen zult 
doen die je normaal niet zou doen. 
https://www.ademvrij.nu/mondkapjes-ontmenselijken 
 

Een oorlog reeds verloren 

Het universum is een groene draak 
Het universum is een groene draak | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten #12 | 
Een Oorlog Reeds Verloren 
 

De kleine activist 

De Coronawet. Een feit. Isa Kriens 
https://www.dekleineactivist.nl/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q240VrIUbGE&fea-
ture=youtu.be&fbclid=IwAR1cR8ulTgiiu_5ZZ3XhkoJ_qodxxF9H81PBGHN6cp-g1J9WTjf-
frs2EIpE 
 

BLCKBX 

Het kabinet negeert keihard bewijs uit een grootschalig Deens onderzoek van 18 november jl, 
waaruit blijkt dat zelfs ‘medische’ mondkapjes de virusverspreiding niet stopt. Waarom koos 
het kabinet dan toch voor een mondkapjesplicht? Die vraag stelde programmamaker Flavio 
Pasquino aan immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters. 
https://www.youtube.com/watch?v=jJr6-qzE920 

  

https://jensen.nl/
https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/12/13/het-universum-is-een-groene-draak-het-bureau-voor-occulte-zaken-en-complotten-12/
https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/12/13/het-universum-is-een-groene-draak-het-bureau-voor-occulte-zaken-en-complotten-12/
https://www.youtube.com/watch?v=Q240VrIUbGE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cR8ulTgiiu_5ZZ3XhkoJ_qodxxF9H81PBGHN6cp-g1J9WTjffrs2EIpE
https://www.youtube.com/watch?v=Q240VrIUbGE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cR8ulTgiiu_5ZZ3XhkoJ_qodxxF9H81PBGHN6cp-g1J9WTjffrs2EIpE
https://www.youtube.com/watch?v=Q240VrIUbGE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cR8ulTgiiu_5ZZ3XhkoJ_qodxxF9H81PBGHN6cp-g1J9WTjffrs2EIpE
https://www.youtube.com/watch?v=jJr6-qzE920
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Follow the money 

De aanhouder wint. Niet linksom, dan rechtsom. De onderste steen komt boven. Dat blijkt uit 
deze bijzondere aflevering van The GYGS. De afgelopen weken hebben Yves en Erik zich vast-
gebeten in de verdachte geldstromen van Nederlands bekendste knuffelviroloog Ab Oster-
haus.  
En na lang aandringen heeft Osterhaus, aan Follow The Money, bekend dat hij 5,6 miljoen 
euro heeft verdiend met de verkoop van zijn aandelen in een vaccin producent. Gijrath en De 
Vlieger zijn in alle staten door dit nieuws. Ze zijn trots dat hun research heeft bijgedragen aan 
deze ontknoping, maar boosheid overheerst en ze zijn zelfs een beetje emotioneel. 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TOF_wq43Atg&fbclid=IwAR2JjhrDe-
DWkmiV2ME74DUEXRr1deDx-fsN9jgX9vvL_IwSCcs3w38hkb4g 
 

Het kan nog steeds gekker 

Bescherming tegen Covid-19? Stewardessen kunnen best een luier dragen 
https://businessam.be/bescherming-tegen-covid-19-stewardessen-kunnen-best-een-luier-
dragen-2/?fbclid=IwAR35hrq8ZmKNYEqFSeyqworEbTATRxECzTJydLtwX7c22XgRRt-
QotzFeePk 
 
https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/advies-aan-cabinepersoneel-
mijd-toiletgebruik-draag-luiers?fbclid=IwAR3DakII-lUgrJJssAhc95wkIojOHI-
eYyiIcNW5O208dPqFP1ERA-E_V35M 
 

Uitgelekt document toont dat overheid reclamebureau zoekt dat ‘fake news’ moet aan-

vallen om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren 
https://www.tscheldt.be/uitgelekt-document-toont-dat-overheid-reclamebureau-zoekt-
dat-fake-news-moet-aanvallen-om-mensen-te-overtuigen-zich-te-laten-vaccine-
ren/?fbclid=IwAR1viRhfp_huTP1ZvwzA06dPE0WqVDdZG8JYMRGKqXp_PSmsUuOPg5brbIQ 
 

Kabinet negeert keihard bewijs dat mondkapjes zinloos zijn!  
Het kabinet negeert keihard bewijs uit een grootschalig Deens onderzoek van 18 november jl, waar-
uit blijkt dat zelfs ‘medische’ mondkapjes de virusverspreiding niet stopt. Waarom koos het kabinet 
dan toch voor een mondkapjesplicht? Die vraag stelde programmamaker Flavio Pasquino aan immu-
noloog Dr. Ir. Carla Peeters.  

https://www.youtube.com/watch?v=jJr6-qzE920  

 

Er wordt bewust op de slechte cijfers gestuurd  

https://www.facebook.com/apapenhuyzen/videos/3517575671695223 

Vertrouweling #Rutte geeft het toe. Er wordt bewust op de slechte cijfers gestuurd om u bang 
te maken en beter gehoorzaamd. 
Reactie onder bovenstaand bericht 
Jort Kelder wees aan tafel bij De Nieuwe Wereld op een gelekte notitie van het Bundes-
kanzleramt, de Duitse overheidsinstelling die het werk van bondskanselier Merkel onder-
steunt, waarin staat dat de bevolking bang gemaakt moet worden voor corona omdat mensen 
zich anders niet aan de maatregelen houden. 
  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TOF_wq43Atg&fbclid=IwAR2JjhrDeDWkmiV2ME74DUEXRr1deDx-fsN9jgX9vvL_IwSCcs3w38hkb4g
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TOF_wq43Atg&fbclid=IwAR2JjhrDeDWkmiV2ME74DUEXRr1deDx-fsN9jgX9vvL_IwSCcs3w38hkb4g
https://businessam.be/bescherming-tegen-covid-19-stewardessen-kunnen-best-een-luier-dragen-2/?fbclid=IwAR35hrq8ZmKNYEqFSeyqworEbTATRxECzTJydLtwX7c22XgRRtQotzFeePk
https://businessam.be/bescherming-tegen-covid-19-stewardessen-kunnen-best-een-luier-dragen-2/?fbclid=IwAR35hrq8ZmKNYEqFSeyqworEbTATRxECzTJydLtwX7c22XgRRtQotzFeePk
https://businessam.be/bescherming-tegen-covid-19-stewardessen-kunnen-best-een-luier-dragen-2/?fbclid=IwAR35hrq8ZmKNYEqFSeyqworEbTATRxECzTJydLtwX7c22XgRRtQotzFeePk
https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/advies-aan-cabinepersoneel-mijd-toiletgebruik-draag-luiers?fbclid=IwAR3DakII-lUgrJJssAhc95wkIojOHIeYyiIcNW5O208dPqFP1ERA-E_V35M
https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/advies-aan-cabinepersoneel-mijd-toiletgebruik-draag-luiers?fbclid=IwAR3DakII-lUgrJJssAhc95wkIojOHIeYyiIcNW5O208dPqFP1ERA-E_V35M
https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/advies-aan-cabinepersoneel-mijd-toiletgebruik-draag-luiers?fbclid=IwAR3DakII-lUgrJJssAhc95wkIojOHIeYyiIcNW5O208dPqFP1ERA-E_V35M
https://www.tscheldt.be/uitgelekt-document-toont-dat-overheid-reclamebureau-zoekt-dat-fake-news-moet-aanvallen-om-mensen-te-overtuigen-zich-te-laten-vaccineren/?fbclid=IwAR1viRhfp_huTP1ZvwzA06dPE0WqVDdZG8JYMRGKqXp_PSmsUuOPg5brbIQ
https://www.tscheldt.be/uitgelekt-document-toont-dat-overheid-reclamebureau-zoekt-dat-fake-news-moet-aanvallen-om-mensen-te-overtuigen-zich-te-laten-vaccineren/?fbclid=IwAR1viRhfp_huTP1ZvwzA06dPE0WqVDdZG8JYMRGKqXp_PSmsUuOPg5brbIQ
https://www.tscheldt.be/uitgelekt-document-toont-dat-overheid-reclamebureau-zoekt-dat-fake-news-moet-aanvallen-om-mensen-te-overtuigen-zich-te-laten-vaccineren/?fbclid=IwAR1viRhfp_huTP1ZvwzA06dPE0WqVDdZG8JYMRGKqXp_PSmsUuOPg5brbIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jJr6-qzE920
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Rutte zei tijdens de vorige persconferentie dat het niet goed ging, terwijl we ‘nu 30-40 procent 
minder mensen in het ziekenhuis hebben dan een paar weken geleden’. “Toch wordt er een 
beeld gecreëerd dat we in een zwart scenario zitten en dat we met Kerst onze schoonmoeder 
niet meer gaan zien,” zei Kelder. 
De politici proberen op deze manier de bevolking in het gareel te houden, suggereerde hij. 
Dat terwijl die bevolking ‘steeds minder geneigd is om te doen wat zij zeggen’. “Het interes-
sante is dat de journalistiek daar niet een filter in is, maar een stimulans.” 
Zwaar opgeblazen 
Kelder vindt dat de coronacrisis zwaar wordt opgeblazen. Hij moest bijvoorbeeld bij Op1 pra-
ten over meer besmettingen, terwijl er minder mensen in de ziekenhuizen liggen.  
“Ze pakken dat ene feit wat makkelijk in de paniek past en over de rest gaan we het nu even 
niet hebben.” 
Ook Nieuwsuur doet volgens hem mee aan het overdrijven van de coronacrisis. “Heb je 
Nieuwsuur wel eens gekeken? Hoe die verslag hebben gedaan? Vooral Jeroen Wollaars. Totale 
paniek, alles moet dicht, zulke ogen.” 
De meeste artsen en hoogleraren zijn erg voorzichtig en nuanceren de coronacijfers, maar de 
journalisten poken het op, stelde Kelder. “Zij wakkeren de angstpsychose voor corona aan.” 
 
Alles gericht op het ‘nemen’ van het vaccin.  
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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 ma-
ken hebben ziet het bestuur geen mogelijkheden om lezin-
gen te organiseren of om de studiegroepen te laten 
draaien. Via de lezingen en bijeenkomsten van studiegroe-
pen vloeide er altijd een heel klein gedeelte van de bijdra-
gen naar Project7-blad maar het moge duidelijk zijn dat dit 
nu 100% stil ligt. 
 
De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-serie kosten  
€ 24,95 per deel. 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 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 pastage-
recht tot een aardappelpannetje, van een 
water met een smaakje tot… veel. 
 
 
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 geconsta-
teerd dat het bedrag bijgeschreven is zal Bar-
bera het boek per post toezenden. 
  

Zoek je een passend cadeau? 

Wij verzenden de boeken inclusief verzendkos-

ten ook naar een opgegeven adres als je een 

boek cadeau wilt geven. 

Leuk idee als je iemand een 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 zo-

dat de ontvanger weet waar de gift vandaan 

komt. 

Mail naar : barbera@project7-blad.nl 

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Colofon: 

Redactie:   Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker 
Teksten en foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Arie de Groot, Geertje Swart, Jos, Helena, Yvette, Eveline 

en met dank aan de mensen die ons tal van linkjes stuurden. 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 

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

Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief  
(Marja Frederiks) 

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

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

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

Mail naar: 
 

Barbera@project7-blad.nl  

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

 

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

