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Voorwoord 
 
Lieve mensen,  
 
We zitten alweer in januari 2021, een nieuw jaar waarin C-19 de boventoon blijft voeren, laten 
we daar op voorhand maar van uitgaan. 
Een jaar terug hadden we ons niet kunnen bedenken waar we nu inzitten. Opnieuw verlenging 
van een ‘zware’ lock down en ik durf het haast niet te zeggen, er zijn nog wel wat maatregelen 
te bedenken.  
In Spanje draagt men overal een mondkapje behalve thuis, het gros van de Spanjaarden voelt 
zich veilig met een mondkapje op. Toch kent men veel nieuwe besmettingen en doen ze het 
niet beter dan in andere landen. Rara hoe kan dat? 
Niet verder dan 15 kilometer van je huis zoals in Duitsland is ingevoerd voor regio’s waar het 
aantal besmettingen te hoog is. 
Een avondklok zoals in Frankrijk van eerder 20.00 uur tot 6.00 uur die onlangs nog een keer 
vervroegd is naar 18.00 tot 6.00 uur. 
Ook in Nederland is er steeds een roep om zwaardere maatregelen. Je leest iedere keer weer 
over de instelling van een avondklok, ook al doet dit te veel denken aan de spertijd vanuit WO 
II, het aantal reiskilometers beperken, nog meer winkels sluiten. Er wordt al van alles geroepen 
en niet alleen vanuit de politiek en het OMT maar ook vanuit de bevolking met de gedachte 
dat we er dan zo snel mogelijk vanaf zijn.  
Je leest het veelvuldig op Facebook, de verlenging van de lock down komt door mensen die 
zich niet aan de regels houden en door de mensen die demonstreren en ga zo nog maar even 
door. Laat duidelijk zijn; mondkapjes houden geen virussen tegen en buiten is de kans op be-
smetting nihil. Het is een illusie te denken dat zwaardere maatregelen het probleem oplossen. 
 
Ook de invoering van een C-19-vaccin, we wijden er in deze nieuwsbrief tal van linkjes aan, is 
niet de oplossing. Zie Engeland, vanaf 8 december begonnen met vaccineren en het aantal 
besmettingen stijgt sindsdien alleen maar en heeft men het nu over de Britse variant. 
Als je gevaccineerd bent ben je een superverspreider van het virus wordt hier en daar gezegd. 
En je kunt ook nog gewoon ziek worden als je gevaccineerd bent. 
En toch dringt de Jonge aan op het vaccineren van iedereen en de invoering van een vaccinatie 
paspoort. Een andere agenda? 
 
In de Tweede Kamer staan 55 ionisatoren, hoezo? Toch de aerosolen die mensen besmetten?? 
Het RIVM zegt daar weinig over. Maurice de Hond strijdt er vanaf dag 1 voor en ook Bert 
Heintzberger noemt aerosolen de veroorzaker van verspreiding vanaf dag 1, zie zijn bijdragen 
in deze nieuwsbrief. 
 
Wat als de overheid gelijk geïnvesteerd had in ionisatoren in verpleeg- en verzorgingshuizen, 
op scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en subsidie had verstrekt aan alle bedrijven in 
Nederland om ionisatoren aan te schaffen in plaats van al hun geld te verwedden op nieuw te 
ontwikkelen en amper geteste vaccinaties. We zouden dan ook op de toekomst voorbereid 
zijn op de winterse griep, op nieuwe C-varianten en -mutaties. Er zijn altijd virussen geweest 
en deze zullen ook altijd blijven. We dragen een kilo aan bacteriën, schimmels en virussen in 
ons lichaam mee, nodig om te zorgen dat we niet ziek worden en als we ziek worden ons 
lichaam op te schonen en eventuele ziekmakers op te ruimen.   
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Lees de virusmythe verhalen van Hanna in de nieuwsbrieven van de afgelopen tijd er nog maar 
eens op na en andere bijdragen over de 5 biologische wetten. 
 
We ontkennen niet dat er iets aan de hand is, we vinden alleen de maatregelen buitenpropor-
tioneel. Zodra er buiten te veel mensen het park in gaan of naar het strand wordt de boel 
afgesloten.  
Alle maatregelen lijken erop gericht te zijn je immuunsysteem te ondermijnen, een vaccinatie 
is er om je immuunsysteem aan het werk te zetten volgens meneer de Jonge. 
 
Dat je wel naar de afhaal van Mc Donalds of de Febo of hoe ze allemaal maar heten mag, maar 
niet naar de sportschool, ook niet buiten met een groepje trainen of gewoon te wandelen 
zoals wij graag doen, zegt genoeg.  
Thuisblijven is het devies, geen zon, geen vit D, terwijl is aangetoond dat vit D kan helpen 
sneller op te knappen en minder ziek te worden van C-19. Er wordt geen aandacht besteed 
aan gezond eten, een gezonde leefstijl waarmee je een eventuele ziekte veel beter aankunt. 
 
Er wordt niets geadviseerd over aanvullende vitamines en mineralen waar je gewoon zonder 
recept zelf voor kunt zorgen; Vitamine C, vitamine D, zink, Quercetine, we noemen hem nog 
maar een keer kijk op https://zelfzorgcovid19.nl/.  
Behandeling met Hydroxychloroquine, Ivermectine (in een tehuis in Canada bewezen dat het 
helpt tegen C-19), Amantadine, worden door het NHG geadviseerd niet te gebruiken omdat 
niet bewezen is dat ze helpen tegen C-19 
 
Mmmmmmmmm vaccin tegen C-19 heeft zich dacht ik ook nog niet bewezen en al helemaal 
niet op de lange termijn. 
 
Mensen, vaak denk ik wanneer ontwaken we met zijn allen uit deze ‘boze’ droom. Ik zou het 
niet weten. Om met Christina von Dreien te spreken: houd je energie hoog. Angst is een lage 
energie, liefde is een hoge energie.  
In haar 4e boek geeft zij aan: schrijf een dankbaarheidslijstje. Dat kunnen de meest alledaagse 
dingen zijn, ik ben dankbaar voor deze nieuwe dag, ik ben dankbaar omdat de zon vandaag 
schijnt of omdat het regent. En ga zo maar door, het kan een eindeloze lijst worden. Hang 
deze op, en kijk ernaar als je een dag hebt waarop het niet zo lekker gaat. 
 
Zelf kijk ik geen journaals, geen praatprogramma’s, zie geen persconferenties, voor mij alle-
maal negatieve energie, het haalt mij uit mijn kracht, het werkt hypnotiserend.  
Volg je eigen gevoel en gezonde verstand. 
Ho’oponopono gebruik ik veelvuldig. Google maar eens.  
Vier zinnetjes die als een soort mantra in mijn hoofd zitten als ik deze nieuwsbrief maak en als 
ik buiten wandel met Beitske, mijn hond. 
Het spijt me (I’am sorry) 
Vergeef me a.u.b. (Please Forgive me) 
Dank je (Thank You)  
Ik hou van je (I love you) 
En je zegt deze vier zinnen tegen jezelf. 
Ook heb ik als ik achter de computer zit veelvuldig 432 Herz muziek aanstaan en drink ik blauw 
zonnewater, wat beschermt tegen straling, komt ook vanuit de ho’oponopono.  

https://zelfzorgcovid19.nl/
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Zo een lang voorwoord dit keer        
 
Voor jullie ligt een volle nieuwsbrief met tal van verhalen en linkjes, een paar recepten en 
natuurlijk weer interessante boeken van de maand. Dankbaar voor onze vaste schrijvers Arie 
en Geertje en voor bijdragen van de hand van Hanna Baars, Bert Heintzberger en Leo Singor 
en de talloze inzendingen. Helaas lukt het niet alles te plaatsen. 

 
Probeer te blijven genieten en bovenal ga naar buiten, de natuur blijft gewoon haar gang gaan 
en in de natuur vind je rust. 
 
Nog een idee om aan mee te doen, gelezen op de facebookpagina van Lisette Thooft, schrijf-
ster, journalist. 
Mooi idee dat ik door gemaild kreeg. 
“Elke ochtend om 8 uur en om 10 uur en als je wilt elke avond weer, 4 minuten lang: STIL zijn 
en je voorstellen dat je tussen de mensen bent, en die doen hun mondkapjes af en kijken je 
glimlachend aan. Dan zeggen we of denken we: “Het zal wel meevallen.”  
Misschien schud je handen of hug je, je voelt je samen behaaglijk. 
Dat zie je dat de winkels weer opengaan, je kunt weer boeken kopen en plakband om pakjes 
te versturen.  
We zijn er weer, met elkaar en voor elkaar! 
In die vier minuten denk je geen enkele kritische gedachte. 
Dit doet een groep in Zeist tot 9 februari en misschien tot en met april 2021.  
Het is fijn als zoveel mogelijk mensen meedoen.” 

 

   groet, Barbera  



 

 
7 

Prachtige boodschap van Christina von Dreien (via 
Facebook  
 

"De wezens van het licht accepteren de vrije wil van andere wezens; de wezens van het onlicht 
(duisternis) daarentegen accepteren die niet. Dat is het verschil" 
 
Dit is het tijdperk waarin de wezens van het onlicht zich duidelijk manifesteren. We staan aan 
de vooravond dat meer en meer mensen zich focussen op het licht en zich niet meer onder-
geschikt maken aan de krachten van de duisternis. 
De toekomst is exciting en de duistere krachten zullen vallen. In hun poging de macht te be-
houden proberen ze allerlei regels en wetten op te leggen. Waarheid en feiten zijn voor hen 
niet langer belangrijk. Frauderen en liegen is hun nieuwe normaal.  
Daarmee laten ze echter juist hun echte gezicht zien en dat zorgt er voor dat de mensheid in 
snel tempo ontwaakt. Alles wat nu gaande is helpt ons om de wereld te creëren zoals wij hem 
willen. We zullen niet lang(er) als marionetten in het schaakspel van enkelen blijven rondstap-
pen. 
Het licht neemt het over en dan is er geen ruimte meer voor duisternis. 
Help het licht te brengen en te verspreiden 
 

Christina von Dreien  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5110097435699400&set=gm.536543380636602&__cft__%5b0%5d=AZX3hXryyG5kXcQB-BD0AoJJ3Xf0lb9AHKSkyrwlO--2DxfQLHpovQddIN6pIQ5TEIYv5p4DhgW_0FpXClogui96jjJ6CQ4Rnd0392iy6vBlF_AIjUVWO7PSrt0Kt4epRrxMVeqFXIErMpHFSRuItGsXSbVlzbGmulLV33MfoY48SWsMcPU7TTCa_GRB0wNaXx4&__tn__=EH-R
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Januari nieuwsbrief Christina 
  
'Lieve Mensen,  
 
Een paar dagen geleden had ik een droom die me 
aan de huidige situatie in de Wereld deed denken.  
 
Het begon met het zien van verschillende steden. 
Massa's mensen zwierven door deze steden, staken 
gebouwen in brand en creëerden chaos. Het werd 
zo erg dat veel stadsbewoners naar het platteland 
begonnen te vluchten. Toen zag ik hoe mensen over 
de hele Wereld kleine eilandjes van Licht vormden.  
 
Over de hele Wereld waren er Lichtbollen die waren 
opgewekt door de ontwaakte Mensen. Gewoon 
door te doen wat goed was voor hun Hart om Licht 
op Aarde te brengen. Deze vele Lichtbollen beston-
den enkele ogenblikken parallel aan alle chaos die 
er was.  
Plots voelde ik dat er iets aan het veranderen was in 
'het Veld', alsof er iets had "geklikt". En van de ene 
op de andere seconde, zonder waarschuwing, ex-
plodeerden als het ware alle Lichtbollen in de We-
reld en samen met het Licht dat ook uit de Spirituele wereld kwam, ging er werkelijk een golf 
van Licht over de Aarde.  
Deze golf veranderde de Aarde. En op de een of andere manier begon de chaos te eindigen. 
De Wereld zag er hetzelfde uit als vóór deze golf, maar alle kleuren waren intenser, helderder. 
Het zag er uit als een Nieuwe Aarde. Alsof ze een nieuwe jurk had aangetrokken. Dat was mijn 
droom... 
En dat is ongeveer hoe ik me het in werkelijkheid voorstel. Ik geloof dat we ons in een Tijd 
bevinden waarin dingen nog steeds gekker kunnen worden. En dat het onze taak is om, on-
danks alle angst, zorgen en onzekerheid, om vooral ons Licht vast te houden. En dat Mensen 
dit over de hele Wereld mogen doen. Door het Licht op Aarde vast te houden, zal er een mo-
ment komen dat het Licht zich als een "golf" over de Aarde zal verspreiden, zodat we achteraf 
zullen zeggen dat 'het' snel is gebeurd. En wie weet, misschien zonder veel waarschuwingen 
vooraf. Het is in elk geval een feit dat je je geen zorgen hoeft te maken... 
Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet laten meeslepen in angst en zorgen. En als dat 
soms tóch even gebeurt dat we dan een manier vinden om daar weer uit te komen... Want in 
angst kunnen we ons Licht, onze Liefde en ons Vertrouwen niet goed vast-houden. En dat is 
precies wat er Nu Hier nodig is. En we mogen onszelf daarbij telkens er aan blijven herinneren 
dat Alles uiteindelijk Goed komt. Dus we zouden in alles het Positieve mogen proberen te 
blijven vinden. En als we het niet kunnen zien, geloven we tenminste nog dat het er is. En het 
is er zeker. Ja, het is echt een feit dat je je geen zorgen hoeft te maken... 
Misschien verstopte 'het Goede' zich gewoon'... 
Jouw Christina 
(Vertaling: Bo Baden)  
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Boek van de maand 
 
We delen weer een tweetal boeken van de maand. Boeken die ons interessant lijken. Beide gericht op 
onze gezondheid wat in deze coronatijd ook weer bijzonder belangrijk is. 
 
 

Genezen met jodium 

De ontbrekende schakel voor een betere gezondheid 
Naar schatting 90% van de bevolking heeft een tekort aan jodium, en de 
kans is groot dat de meesten van ons dit helemaal niet beseffen. Wat je 
dan dus ook niet weet is dat dit tekort rechtstreeks kan leiden tot enkele 
vreselijke gezondheidsproblemen – van kanker tot hartfalen en een massa 
andere gevreesde ziekten. Om het nog erger te maken: terwijl de meesten 
van ons door dit tekort uiterst vatbaar worden voor deze gezondheidspro-
blemen, nemen slechts weinig geneeskundigen ooit de moeite om te on-
derzoeken of een jodiumtekort wellicht de onderliggende oorzaak van 
deze problemen is. 
Wat een duidelijk waarschuwingsteken voor het constateren van een 
ziekte zou moeten zijn, blijft gewoon onopgemerkt – en onbehandeld. Dr. 
Mark Sircus geeft met dit boek de ontbrekende schakel voor een betere 
gezondheid. 
 
Genezen met jodium is in drie delen opgesplitst. In Deel 1 wordt uitgelegd wat jodium is, hoe het in 
ons lichaam voor optimale gezondheid zorgt en waarom de meesten van ons niet genoeg jodium via 
de voeding binnenkrijgen.  
In Deel 2 wordt gekeken naar de vele toepassingen van jodium in moderne behandelingen. Ook biedt 
het richtlijnen voor het vinden van het juiste jodium en hoe het moet worden gebruikt. 
In Deel 3 worden enkele van onze meest voorkomende gezondheidsproblemen onder de loep geno-
men, waaronder schildklierstoornissen, hartziekte en kanker alsook cognitieve problemen. Uitgelegd 
wordt hoe elk ervan samenhangt met een jodiumtekort, en wat er kan worden gedaan om deze aan-
doeningen te vermijden. 
 
Dr. Sircus wijst erop dat er een groeiende tendens in de gezondheidswereld is om jodium als behan-
deling te kiezen. 
Echter, te veel mensen weten nog steeds niet dat jodium een cruciale rol speelt in het ondersteunen 
van onze dagelijkse stofwisseling. 
Dit boek waarschuwt ons en biedt tegelijk de informatie waarvan we allemaal op de hoogte zouden 
moeten zijn. En voor velen is dit nu net wat nodig is om enkele veelvoorkomende stoornissen te kun-
nen vermijden of overwinnen. 
 
Over de auteur 
Dr. Mark Sircus heeft een opleiding in acupunctuur en oosterse geneeswijzen genoten. Artikelen van 
dr. Sircus zijn wereldwijd in talloze bladen en (wetenschappelijke) tijdschriften verschenen. Tevens is 
hij bestsellerauteur van diverse boeken, waaronder Natriumbicarbonaat & Ontstekingsremmende 
zuurstoftherapie. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665270&PC=427870AA 
 
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665270&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665270&PC=427870AA
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Medical Medium 

geheimen achter chronische en onverklaarbare ziekten en hoe je uiteindelijk kunt genezen 
 
Anthony William, het Medisch Medium, heeft wereldwijd tienduizenden 
mensen geholpen om te genezen van aandoeningen waarbij artsen geen 
goede diagnose konden vinden, de behandeling onvoldoende effect had 
of geen oplossing voor handen hadden. Vanaf zijn vierde jaar hoort An-
thony een stem die hem glasheldere informatie geeft over mensen om 
hem heen, en hij weet hen daardoor exacte informatie te geven over hun 
gezondheid en de onderliggende oorzaak van en remedie voor klachten 
en aandoeningen. Tot op de dag van vandaag heeft Anthony spectaculaire 
resultaten geboekt. Zelfs artsen die hun patiënten niet meer kunnen hel-
pen roepen de hulp van Anthony in. 
 
In dit revolutionaire boek vertelt Anthony over hoe hij al vroeg in zijn leven 
medium werd en welke invloed dit heeft gehad op zijn eigen ontwikkeling 
en leven. Ook deelt hij zijn kennis over wat hij in de afgelopen 25 jaar geleerd heeft over de manier 
waarop we kunnen genezen, de reden waarom deze informatie de komende decennia nog niet opge-
pakt zal worden door de reguliere geneeskunde en de enorme kracht van natuurlijke voeding en leef-
stijl. Daarnaast deelt hij kennis die nog nooit op een andere plek zo duidelijk beschreven is, zoals over 
de werkelijke oorzaak van de ziekte van Lyme en de schildklieraandoening Hashimoto. 
In dit boek vind je: 
* De achterliggende oorzaak van ziekten en aandoeningen waar de medische wereld nog geen duide-
lijke verklaring voor heeft. 
* Natuurlijke oplossingen voor tientallen onbegrepen ziekten en aandoeningen, waaronder de ziekte 
van Lyme, fibromyalgie, bijnieruitputting, CVS, Menopauze, PMS, migraine, ziekte van Hashimoto, een 
trage schildklierwerking, MS, reumatische artrose, depressie, ADHD, autisme, netelroos, gordelroos, 
diabetische neuropathie, auto-immuunziekten, Type 2 Diabetes, Hypoglycemie, candida, colitis en 
auto- immuunaandoeningen. 
* Een oplossing voor herstel van geest en ziel als een ziekte een emotionele wissel op je heeft getrok-
ken o.a. door meditatie en de hulp van Engelen. 
 
Het boek Medical Medium biedt de antwoorden die je nodig hebt als je een diagnose hebt gekregen 
die je niet begrijpt, klachten hebt die je niet kunt plaatsen, een geliefde die ziek is wilt ondersteunen 
of wanneer je een behandelaar bent die het beste voor je eigen patiënten wilt. Het boek is daarmee 
een handleiding voor iedereen die op zoek is naar de geheimen van een lang en gezond leven. 
 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665010&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=9789492665010&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665010&PC=427870AA
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Hoi lieve mensen 
 
Sommige lezers twijfelen er regelmatig aan of ik wel goed bij mijn hoofd ben. Met dit schrijven 
over circulair en obsessief gedrag kan ik voor hun alle twijfel wegnemen en weten ze het 
voortaan wel zeker. 
 

Op deze foto zie je een stukje tuin waar ik gras 
probeer om te vormen naar bloementuin. 
Ik heb de helft het gras geschoffeld en er toen 
karton op gelegd en dat afgedekt met blad-
compost. 
De andere helft ook geschoffeld en met een 
schep de grond iets opengebroken en het toen 
met platanen blad afgedekt en daar ook blad-
compost overgedaan. 
Zo hoop ik bij te leren want ondanks de perma-
cultuur adviezen twijfel ik over het gebruik van 
karton in mijn tuin.  
Papier is goed te recyclen en door het in mijn 
tuin te verwerken zal er mogelijk ergens anders 
een boom omgezaagd worden om papier van 
te maken. En met karton voeg ik ook lijm en 
inkt toe waarvan ik verwacht dat het slecht 
voor mijn tuin is.   
Maar over bladeren twijfel ik ook want een 
boom trekt de voedingstoffen in de herfst te-
rug uit zijn blad dus ik hoop maar dat hij geen 
schadelijke stoffen heeft opgenomen en die 
stoffen terug stopt in het herfstblad om ze zo 
weer af te voeren.  

Bomen zijn ook fijnstof vangers en weer hoop ik dus maar dat er niet te veel chemische stoffen 
mee komen met het blad wat ik aanvoer. Tja ik bedenk voor elke oplossing altijd wel een pro-
bleem. 
Ik weet dat als ik de tuin omspit een betere groei en een grotere opbrengst heb, ik denk dat 
dat komt omdat er dan koolstof verlies optreedt in de bodem. Charles Darwin schreef 140 jaar 
geleden over een heel dun laagje humus van 15 centimeter maar nu zouden we dat een hele 
dikke laag vinden want dat heb je nergens meer. Die voorraad hebben we opgesnoept en 
daarom accepteer ik dat de voedingstoffen die ik eigenlijk nodig heb voor mijn planten ge-
fixeerd raken in de humuslaag en verwachtingsvol kijk ik uit naar het moment dat ik opmerk 
dat het bodemvoedsel-web weer optimaal functioneert en de planten is gaan verzorgen en 
de gifstoffen afbreekt waardoor de tuin gaat floreren wat ik dan toezie met liefdevolle aan-
dacht. En dat ik dan zonder te arbeiden mij toch een onderdeel mag blijven voelen van het 
geheel.  
Een deel van mijn tuin is al van oudsher moestuin en vroeger gebruikten ze toemaak om de 
grond te verbeteren. Bagger uit de sloot vermengt met huisvuil. Maar daardoor kwam er ook 
grind en pijpenkopjes e.d. in de tuin terecht. Ik gebruik nu bladeren waar ik soms ook bagger
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doorheen meng. De grindpaden met het huisvuil van vroeger en de grindtuinen met het zwerf-
afval van nu zorgen onveranderd dat er nog steeds onverteerbaar materiaal via de compost 
in mijn tuin terecht komt.  

Ik heb door de jaren heen regelmatig op begraaf-
plaatsen gewerkt en als ik tegenwoordig grind zie 
liggen triggert het mij. Eerst raapte ik alleen de 
grotere stenen uit de grond maar ik ga steeds klei-
nere steentjes oprapen. En dan gebeurt er iets 
geks ik vind dat grind in mijn hand ineens weer 
mooi en sommige steentjes blijf ik weken koeste-
ren tot ze helemaal gepolijst zijn. 
  
Maar niet elk steentje blijf ik liefdevol vasthouden 
veel grind vermorzel ik tot gruis en dat is dan weer 
mind full om te doen waarvoor ik complimentjes 

krijg van mijn therapeut      .  

 
Dit gruis strooi ik weer uit over mijn tuin. Er is mij geleerd dat er door de afwezigheid van kalk 
weinig regenwormen voorkomen in veengrond. Maar ik heb in het wormenboek gelezen dat 
regenwormen bewust steentjes inslikken omdat ze die waarschijnlijk nodig hebben om hun 
eten te vermalen maar steentjes zijn ook afwezig in veen. Dus maak ik nu zelf brekerzand wat 
ik uitstrooi want ik heb regenwormen nodig om de bladeren en de grond te mengen. Ik heb 
ook een lindeboompje gepoot omdat ik las in het boekje ‘terug naar het lindewoud,  isbn 978-
90-5011-266-6, dat lindebladeren veel kalk bevatten én het jonge lindeblad is een smakelijk 

voorproefje      . 
Ik denk dat de steentjes zelf ook bijdragen aan een lossere structuur van de grond omdat ze 
door de grond heen bewegen doordat ze in hun omgeving anders reageren op de weersin-
vloeden. Grote oppervlakte van de aarde heeft stenen in de teeltlaag maar in mijn tuin wordt 
dat dus gestaag minder. 
 
In de natuur zorgen de vulkanen voor een enorme uitstoot van stikstof maar het uitgestoten 
gesteente wat over de aarde verspreid raakt slaat deze stikstof weer op concludeerde ik door 
mijn manier van lezen.  
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https://www.eoswetenschap.eu/natuur-
milieu/7-strategieen-om-co2-uit-de-lucht-
te-halen    
Door deze verwering komen er ook minera-
len beschikbaar voor de planten. En zo pro-
beer ik mijn steentje bij te dragen om wat 
van het stikstof overschot in de lucht op-
nieuw weer vast te leggen in de grond en 
daarbij denken dat ik met verschillende 
steensoorten een variatie aan kostbare mi-
neralen toe voeg maakt mij een rijk man. 
 
Dat ik van stenen hun afbraakproces versnel 
brengt mij ook al in dualiteit want vermoord 
ik het steenwezentje of bevrijd ik het juist? Of zou zo’n groter steenwezentje graag plaats 
maken voor de vele nieuwe kleinere steenwezentjes die hierdoor kunnen incarneren. Als ik 
het aan een wakker steenwezen vraag krijg ik als antwoord dat het mij niet kwalijk wordt ge-
nomen.  
Zo vaak hoop ik maar dat ik het goed doe dat het duidelijk is dat ik geen geleerde wetenschap-
per ben, de juistheid van mijn handelen wordt bepaald doordat ik de inspiratie die ik krijg test 
door te voelen of het ook fijn is om uit te voeren. (hier: https://youtu.be/X-r6wZ9AJNQ een 
impressie van mijn expressie van inspiratie) 

Industrieel gesteente, zoals stukjes bloempot, 
sla ik kapot in stukjes van 1 – 3 cm wat ik benut 
als half verharding op de dam mijn tuin in.  
 
Grote stenen bijv. een kapotte trottoirtegel sla 
ik kapot in weer iets grotere brokjes en dat 
breng ik 100 meter verderop want daar is al re-
pac gestort en ik vul daar de gaten op.  
Zelf vind ik dat ik goed handel natuurlijk maar 
waarschijnlijk word deze daad als illegaal stor-
ten beschouwd en behoor ik dit puin naar het 

milieustation te brengen vanwaar het ver-
voerd wordt naar een puinbreker en van 
daaruit word het vervoerd naar een depot 
en daar kan het dan worden opgeladen als ze 
de gaten langs de weg gaan uitvlakken.  
Als ik arbeidsloon bereken is mijn handelen 
economisch onrendabel maar het econo-
misch stelsel lijkt mij failliet.  
De natuur wordt dwingend dat de mensheid 
in een intelligente open-up moet komen 

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/7-strategieen-om-co2-uit-de-lucht-te-halen
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/7-strategieen-om-co2-uit-de-lucht-te-halen
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/7-strategieen-om-co2-uit-de-lucht-te-halen
https://youtu.be/X-r6wZ9AJNQ
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maar nu gaat meebewegen volgens de wijsheid van de natuur. Als we dan in energieverbruik 
gaan rekenen is mijn handelen waardevol zelfs voorspoedig waarbij de opbrengst niet alleen 
voor mij maar voor al het leven is. De natuur gebruikt hun energie op een manier dat er steeds 
meer energie in het systeem komt maar wij hebben die energie omgezet in financiën waar we 
aardse luchtkastelen van gebouwd hebben. Dromend en gevangen mogen we nu weer wakker 
worden en ruimtelijk gaan denken.  
 
Wat we onvoorwaardelijk doen zal goed zijn voor iedereen, dus zonder een gevraagd heilig 
offer want wijzelf zijn al ontschuldigd en ook wij mogen in vrijheid in de heelheid opgenomen 
zijn. 
 
Liefs, Arie  
 

_____________________________________________ 
 

De nieuwetijdsremedies – divine 
 
Wat is nu eigenlijk divine? Als je het opzoekt betekent het o.a. goddelijk, vroom, devoot, god-
lievend, goddelijkheid, enzovoort. Een ander woord voor God is de bron waar we contact mee 
kunnen maken.  
Zelf werk ik in mijn praktijk ‘holistisch’ en daarin zit het woord ‘holy’, wat heilig betekent. We 
bestaan uit het Lichaam (het voertuig), de Ziel, de Geest en dan is er nog de Energie. Het li-
chaam heeft de zintuigen en de ziel nodig om te groeien en de ziel heeft het lichaam nodig. 
De geest heeft weer de ziel nodig om in het lichaam te kunnen indalen bij de geboorte. De 
geest is de goddelijke vonk en incarneert nooit helemaal in een fysiek lichaam. Het deel wat 
in de niet-fysieke sfeer achterblijft, en dus niet incarneert, wordt wel het Hogere Zelf ge-
noemd. Daarmee kunnen we contact maken met de bron. De geest zit in iedere lichaamscel 
verweven. En alles bestaat uit energie (trillingen-frequenties), zelfs gedachten, emoties en ge-
voelens.  
Meer daarover kun je lezen in het boek van Bernadette von Dreien “Christina Het visioen over 
het goede”. 
De mens heeft verschillende lagen energie om zich heen (de aura) en die lagen vloeien ook 
weer door elkaar heen. De auralaag die het dichtst bij het lichaam zit heet het energetisch 
lichaam, daarna komt het astrale lichaam en dan het spirituele lichaam.  
Er zijn meer lagen, maar die bespreek ik nu niet. De geest hebben we nodig voor het ‘bewust-
zijn’. Met de geest laten we emoties doordringen in het lichaam. Er is altijd een wisselwerking 
tussen het lichaam en de geest. De geest maakt gebruik van denken, voelen en emoties. Je 
bent echter niet je gevoel of je emoties of je denken, maar diegene die het ondergaat. Je bent 
niet je gedachte, maar maakt er gebruik van. Gevoel, emoties en denken zijn verbonden met 
elkaar en zullen reacties in het lichaam geven.  
De wisselwerking verloopt op deze manier: het denken (de gedachte) roept een gevoel op en 
dat gevoel roept weer een emotie op. Alles heeft elkaar nodig en is verbonden met elkaar 
zoals in de Wet van de Drie-eenheid. De geest omvat dit alles (zie het plaatje).  
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Wij zijn energetische wezens (ons li-
chaam bestaat uit energie).  
We kunnen dingen en mensen aanvoe-
len en waarnemen en dat heeft met 
het ‘holy’ te maken.  
We zijn een lichamelijk psychosociaal, 
synergetisch en energetisch wezen. 
We hebben een verbinding tussen het 
hoofd en het hart, net zoals er een ver-
binding is tussen wetenschap en spiri-
tualiteit. 
 
We zijn nu aan de laatste drie Nieuwe-
tijdsremedies toegekomen die gaan 
over de verbondenheid met het uni-
versum, met de planeten en met el-
kaar. 
 

 

DIVINE HEART – jouw verbondenheid met alles 
 

Deze remedie heeft te maken met de oorspronke-
lijke strijd bij de vorming van de aarde. Is het toeval 
dat er momenteel zoveel gaande is in de wereld.  
De galactische samenwerking bestond oorspron-
kelijk uit vier verschillende krachten:  
1. de zoekers naar evenwicht;  
2. degenen die in cirkels vastzitten;  
3. de strijders en  
4. degenen die vinden dat het zo hoort en 
moet.  
 

Deze samenwerking komt terug in de remedie en is een volgende stap in het bewustzijn. Daar-
bij kun je leren dat de oorspronkelijke schepping uit liefde bestaat.  
Dat jij en iedereen verbonden is met alles. Dat er ondersteuning is vanuit het universele en 
dat niets moet. Je hoeft alleen maar te Zijn en op die manier ontstaat er een vertrouwen in 
het diepste van jouw ziel. Jouw hart als middelpunt van het universum en de integratie met 
alle andere bewustzijnsvormen. Voorbij de strijd in een harmonische samenwerking. Je leven 
als schepper van dit universum accepteren en dit integreren in het hart. Het doet mij denken 
aan de verhalen van Terry Brooks.  
Ken je de Shannara Chronicles? Mijn oudste zoon is een fan van deze verhalen. Zelf houd ik 
ook van die magische verhalen. Zit er misschien een boodschap voor ons in?  
In deze remedie is lithium candle kwarts (innerlijke vrede en verbinding met Hogere Zelf) en 
auraliet-23 (integratie van verschillende niveaus: lichaam, universele blauwdruk en engelen-
wereld) gebruikt. 
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DIVINE LOVE helpt met integratie oude en nieuwe hogere kennis 
 

Deze remedie is voor de integratie van oude en 
nieuwe hogere kennis en voor het versterken 
van jouw universele liefde. Dat je de oude patro-
nen van je ziel kun begrijpen.  
Dat je de liefde voor jezelf en jouw omgeving 
vanuit een dieper bewustzijn werkelijkheid kunt 
maken (manifesteren).  
Het zorgt ook voor het accepteren van jouw 
schaduwkant (die mag er heus zijn) en helpt met 

het loslaten van het negatieve in jezelf. Als we geen negatieve dingen van onszelf accepteren 
en herkennen, hoe zouden we dan weten wat we juist wel willen?  
Deze remedie verbind je ook met de oude kennis die je bezit en in directe verbinding met jouw 
hart staat. Je bent een schepper van het universum en van daaruit kun je handelen. Je ver-
bonden voelen met de menselijke spirituele familie en voelen dat de aarde jou thuis is.  
Wanneer je je hebt laten beperken door anderen, door geloofsovertuigingen en/of algemeen 
denken dan helpt Divine Love om je los te maken van deze beperkingen. 
 
 

DIVINE LIGHT de Goddelijke Drie Eenheid 
 

Dit is een remedie van de Godde-
lijke Drie Eenheid.  
Het is een combinatie van de Di-
vine Angel, de Divine Heart en de 
Divine Love.  
De eerste twee heb ik in de vorige 
nieuwsbrief beschreven. De dag 
dat deze remedie tot stand kwam 
was de dag van St. Michaël, de 
aartsengel die voor moed en hel-
der inzicht staat. Ook een engel 
die je kunt aanroepen als je je 
angstig voelt en voelt dat je be-
scherming nodig bent.  
In het Hebreeuws betekent Mi-
chaël “Wie is als God”.  
Deze remedie opent jouw kruin-
chakra en laat al je hogere cha-
kra’s (hart, keel en derde oog) 
volstromen met universeel licht. 
Vult jouw aura en versterkt de 
buitenrand met licht.  
Maakt helder en wakker en geeft 
inzicht in de weg die je gaat. Er 
kunnen ZIJN zonder in de emoties   
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te schieten en het oude los te laten zonder pijn. Ook voor het loslaten van spanning en stress, 
die zijn ontstaan omdat de volgende stap in bewustzijn niet genomen kan worden. Het geeft 
vrijheid in jouw handelen en jouw manifestatie (scheppen). 
 
Alle 14 nieuwetijdsremedies zijn nu besproken. Herken je dingen of loop je vast? Neem gerust 
contact op als je vragen hebt. 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. Dat doe ik bij mij in de praktijk in kleine groepjes 
of 1 op 1. Kijk dan maar eens op mijn website.  
Ik ga weer op zoek naar andere onderwerpen om over te schrijven. Als je suggesties hebt waar 
je graag meer over wilt weten, laat het mij dan gerust weten via info@helenopnatuurlijke-

wijze.nl. Ik hoor graag van je      . 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
 
Bron: Bloesem Remedies Nederland  
Fotobron: pixabay.com 
 

_____________________________________________ 
 

 
  

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20artikel%20over%20nieuwetijdsremedies%20september
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/activiteiten-agenda/workshop-pendelen.html
mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl
mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl
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Zelf zuurkool maken…  
Je kunt voor het zelf maken van zuurkool biologische witte kool of spits-
kool, maar ook rode kool gebruiken. Wij gebruikten in dit geval spitskool. 

Deze kool is wat zachter dan witte of rode 
kool en kneedt makkelijker. 
  
Gebruik voor een kilogram zuurkool een weckpot 
van één liter.  
Advies: koop weckpotten bij IKEA. De prijs/kwali-
teitverhouding van de pot en het sluitwerk is uit-
stekend! 
 
Bewaar het buitenste blad van de kool, snijd de 
nerf eruit en leg het in koud water; dan blijft het 
vers totdat het opgevouwen kan worden.  
(Deze tip is meer voor thuisgebruik dan wanneer 
we met een groep werken). 
  
Voeg per kilogram zeer fijngesneden witte kool, 
spitskool of rode kool 20 gram Keltisch toe.  
 
Kneed dan de kool tot er vocht vrij komt en doe 
deze dan in een weckglas. Duw heel goed aan. Je 
kunt er als je dit wilt, kruiden tussen doen, bij-
voorbeeld: laurierblad, kurkuma, peper(korrels), 
kummel of jeneverbessen.  
  
Vul het weckglas. Leg een opgevouwen koolblad 
op de zuurkool en zet daarop de stamper (dit kan 
een keramisch, porseleinen of glazen eierdopje of 

een dik borrelglaasje zonder voetje zijn). Maak de rand van het weckglas heel goed schoon, 
doe een schone ring om het deksel heen en sluit het glas af met het deksel en de klem.  
 
Tijdens het fermentatieproces kan onder vrij hoge druk vocht tussen de ring door naar buiten 
komen. Door ervaring wijs geworden kan dit gedurende de eerste week best veel zijn. Het 
spettert ook. Daarom zetten wij de potten zuurkool-in-wording in een koelbox, met het deksel 
erop de eerste week in een warme omgeving.  
Daarna kunnen de potten koeler staan. 
 
Als de kool heel goed gekneed is, is deze na ongeveer drie weken genoeg gefermenteerd en 
geschikt voor consumptie. De zuurkool wordt steeds lekkerder naarmate je hem langer laat 
staan. Dit kan best vijf tot zes weken zijn. Het is daarom aan te raden om een paar keer een 
pot of drie te maken voor de winterperiode. 
  
Veel succes en smakelijk eten.   
Foto’s: © Anneke Bleeker www.project7-blad.nl   

http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
http://www.project7-blad.nl/
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Het gehele proces in beeld gebracht: 
 

  
Begin met het snijden van de spitskool. Bewaar van 
elke kool een of twee buitenste bladeren. Des te fij-
ner gesneden, des te beter te verwerken. 

Snijd de dikke kern en de grove nerven uit de kool. 
Deze zijn moeilijk te kneden. 
 

  
De buitenste bladeren worden in koud water be-
waard. 

Kneed kool en Keltisch zeezout goed dooreen. Kne-
den maakt de kool zachter en het zout start het fer-
mentatieproces. Bewaar het zoute water voor later, 
voor het afvullen van de weckpot. 
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Gebruik in dit geval een plastic (afwas)teiltje.  
Fermenteren houdt niet van roestvrij staal. 

Je ziet steeds meer vocht ontstaan naarmate je lan-
ger kneedt. 

  
Doe de kool in een glazen weckpot.  Leg een aantal stukken van het buitenste koolblad 

op de zuurkool-in-wording en klem de bladeren vast 
onder de nek van de weckpot. 

  
Zet nu een borrelglaasje of eierdopje zonder voetje 
op de koolbladeren en duw alles goed aan. 
 Het zoute water moet tot aan de rand van de pot 
worden afgevuld. Maak de rand van de pot schoon. 

Doe het deksel op het glaasje en duw alles goed aan.  

 

Laat nu de pot minstens drie weken fermenteren. 
Langer is geen probleem, de zuurkool wordt alleen 
maar lekkerder. 
 
Vooral de eerste anderhalve week kan er behoorlijk 
wat water ‘ontsnappen’.  
Zet de pot dus niet zomaar weg.  
Ons advies is: zet ‘m in een emmer o.i.d.; je wilt niet 
dat dit (pekel)water op een, bijvoorbeeld, houten 
ondergrond loopt.  
Het zout zal zich in het hout vreten en flinke kringen 
achterlaten.  
 
Veel succes! 

Het water zal tot te rand komen; alles in de pot staat 
onder water. Sluit de pot met de vergrendeling. 
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Zuurkool in de wok 
 
We delen opnieuw het recept hoe zuurkool te maken. Ook leuk om 
dan een recept te delen: ‘zuurkool in de wok’. Ooit iets dergelijks bij 
een nichtje van mij gegeten en er mijn eigen draai aan gegeven. 

 

Ingrediënten 
• Eigen gemaakte zuurkool van spitskool (1liter) 

• 2 middelgrote rode uien 

• 1 rode paprika 

• 1 rode peper 

• 2 teentjes knoflook 

• 1 bakje champignons 

• 2 eetlepels mosterd 

• Optioneel gehakt en/of rookworst van grasgevoerde runderen of vegetarisch 

• 1 hokkaido pompoen  

• Niet ontgeurde biologische kokosolie 

• Roomboter 
Hoeveelheden afhankelijk van hoe groot de eters zijn, dit recept is met drie personen genuttigd. 
 

Werkwijze: 
Alle ingrediënten snijden, eerst de uien roerbakken, gehakt erbij, als dit goed is aangezet de peper, 
paprika, knoflook en champignons erbij.  
Alles even goed aanzetten in de wok, mosterd en zuurkool 
erbij en het geheel laten stoven. 
Ik deed er nog wat eigengemaakte bouillonpoeder bij. 
 
Intussen de pompoen wassen en in stukken snijden (met 
schil en al, zonder de pitten) en in een pan met water ko-
ken, als deze gaar is, afgieten, klontje roomboter erbij en 
pureren. 
 
De pompoenpuree samen met de zuurkoolschotel serve-

ren. Eet lekker        
 
Barbera Smit 
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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 Pro-
ject7-blad. Project7-blad wil zichzelf graag draaiende houden, 
maar ook mooie projecten helpen ondersteunen. Zolang we met 
de anderhalve meter maatschappij te maken hebben ziet het be-
stuur geen mogelijkheden om lezingen te organiseren of om de 
studiegroepen te laten draaien.  
Via de lezingen en bijeenkomsten van studiegroepen vloeide er 
altijd een heel klein gedeelte van de bijdragen naar Project7-blad 
maar het moge duidelijk zijn dat dit nu 100% stil ligt. 
 
De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-serie kosten  
€ 24,95 per deel. 

▪ Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
▪ Het ‘wilde’ genieten – Zomer en 
▪ Het ‘wilde’ genieten – Najaar zijn uit en te bestellen. 
▪ Het ‘wilde’ genieten – Winter komt er zo snel mogelijk 

achteraan. 
 
De inhoud van deze boeken is een complete ‘cursus’ wildplukken en wild-koken. 
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 presente-
ren zijn; ze zijn alleen maar aangereikt om te inspireren, zodat iedereen zich ermee kan uitleven. 
Van salade tot gebakken ei, van een pastagerecht tot een aardappelpannetje, van een water met een 
smaakje tot… veel. 
 

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

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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De naakte waarheid  
 
Volgens een legende uit de 19e eeuw ontmoette de Waarheid en de Leugen elkaar op een 
dag.  
De Leugen zei tegen de Waarheid: "Het is een prachtige dag vandaag"! De Waarheid keek 
omhoog naar de hemel en zuchtte, want de dag was werkelijk prachtig. Ze brachten veel tijd 
samen door die dag.  
Uiteindelijk kwamen ze bij een waterput. De Leugen nodigde de Waarheid uit. "Kom, het wa-
ter is erg lekker, laten we samen een bad nemen!" De waarheid, vertrouwde het niet hele-
maal, testte het water en ontdekte dat het inderdaad heel lekker was. Ze ontdeden zich van 
hun kledij en begonnen zich te baden. Plots vloog de Leugen uit het water, trok de kleren van 
de Waarheid aan en rende weg.  
De woedende Waarheid  kwam uit de put en holde overal heen om de Leugen te vinden om 
haar kleren terug te halen.  
De mensen, die de Waarheid naakt zagen, wendde hun blik af, met schaamte, minachting en 
woede. 
De arme Waarheid keerde terug naar de put en verdween voor altijd, zich daarin verstoppend. 
Zich schamend voor haar onbedekte naaktheid.  
Sindsdien reist de Leugen de wereld rond, verkleed als de waarheid. Weinigen valt het op , 
omdat de meesten onder ons geen enkele wens hebben om de naakte Waarheid te ontmoe-
ten. 
 
Het wereldberoemde schilderij - "De waarheid die uit de bron komt", Jean-Léon Gérôme, 
1896. 
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Een tweetal recepten  
 

Als ‘aperitief’ te gebruiken: een mengsel van korianderzaad, venkel en anijs (volgens mij in 
gelijke delen) om erop te kauwen voor je een opulent maal tot je neemt. Hierdoor wordt de 

spijsvertering op gang gebracht en heb je er minder last van als je te veel hebt gegeten. 
 

Een mengsel van peperkorrels, kardemom, kaneel en kruidnagels kneuzen en dan verse gem-
ber toevoegen en vervolgens 5 tot 10 minuten zachtjes in water koken en dan afgieten. Het 
water kun je als thee gebruiken of om gerechten wat pittiger te maken. De pittigheid kun je 

zelf bepalen door de hoeveelheid peper en gember die je gebruikt. 
 

Kaneel is bloeddruk- en cholesterolverlagend. 
Kruidnagels zijn pijnstillend. 

Het geheel werkt ook als digestivum. 
 

Liefs, Gila 

Iedere ziel 
 
Iedere ziel zit op  
een ander level 
in de evolutie. 
Het evolutionaire gat 
tussen jou en je geliefden 
kan duizenden of miljoenen 
jaren in ziele ontwikkeling zijn. 
Andere mensen wakker 
proberen te maken 
voor diepere waarheden 
kan hetzelfde zijn als een 
baby een boek leren lezen. 
Je kan anderen simpelweg 
niet meer laten begrijpen 
dan waar ze klaar voor zijn 
om te ontvangen. 
Wat je wel kan doen 
is je focussen 
op je eigen spirituele groei 
en je vibratie verhogen. 
Laat je energie het werk doen 
en beïnvloed de wereld. 
 
Bron: onbekend 
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Een onbegrepen fenomeen, wat uiteindelijk een rela-
tie heeft met het corona virus 
 
Eind mei zag ik de eerste patiënt met de volgende klacht: een grote rode vlek met blaarvorming in de 
linker knieholte. Het linker onderbeen heeft aan de zijkant rode vlekken en er is oedeem aan de enkel. 
Ze heeft die klacht al vanaf eind februari. Het beeld is echt alarmerend, maar de oorzaak is niet te 
vinden. Middelen van de dokter doen niets. Het is geen ontsteking. Er lijkt een relatie te zijn allergieën. 
Bepaalde voedingsmiddelen lijken het proces te beïnvloeden. Het beeld is wisselend. Dan gaat het 
even goed, dan komt het weer in hevigheid terug. Ze gebruikt een sudoca crème en een aloë vera zalf. 

 
Het is ook duidelijk dat het plekken zijn, die met de zwakste plek 
van de patiënt te maken hebben. Bij deze patiënte is dat de blaas-
meridiaan. Aan de 11 heeft ze ook een fibroom, al jaren, dat de 
laatste tijd groter wordt. Voor die zwakte op de blaasmeridiaan 
wordt ze door mij behandeld. In eerste instantie denk je dan ook 
dat je heel veel losmaakt ( karma, psyche, emoties ) bij het behan-
delen van die meridiaan.  
Maar dan zou het toch na een paar behandelingen beter moeten 
gaan. Uiteindelijk is er ook een darmreiniging gedaan om het af-
weersysteem te versterken. Maar het is gewoon door blijven sud-
deren. 
 

Toen kreeg ik zelf dezelfde verschijnselen aan mijn rechterduim. Ook 
daar had ik mezelf behandeld op mijn zwakste plek, de longmeridiaan. 
De duim is het begin van de longmeridiaan. Zou stress een rol kunnen 
spelen? Ook hieraan gewerkt en jawel de duim ging beter en uitein-
delijk was het goed. Maar toen begon het aan de zijkant van mijn 
rechterpols ook op de longmeridiaan en boven op mijn handrug. 

 
 
 
 
Nu waren de verschijnselen veel erger. 
Echter ook hier niets te vinden.  
 
Kenmerken: het begint met een rode 
strakke huid, die enorm gaat jeuken. Aan-
raken of wrijven maakt het veel erger. De 
huid staat in brand, letterlijk. De huid gaat 
rimpels vertonen en er ontstaan vochtbla-
ren.  

Heel kenmerkend is de enorme jeuk 's nachts met name om 3 uur. 
Slapen is dan onmogelijk. In de acupunctuur is het duidelijk een feno-
meen van hitte. Stuwing. De energie kan niet verder doorstromen. 

Vandaar dat je het juist te vinden is aan de extremiteiten zoals vingers en tenen.  
Maar ook plekken die met buigen gaan afknellen. Ook daar komen blaren. 3 uur is volgens de meridi-
anenklok de overgang van de galtijd naar de longtijd. 
 
De lever staat voor de productie van het yang. Na de klok van 3 uur was het weer mogelijk om iets te 
slapen, met koude natte washandjes aan. Dat heeft zo een paar weken aangehouden.   
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Van alles geprobeerd, zoals het geven van het homeopathische middel Apis D3, het bijengif. Een bijen 
steek heeft dezelfde verschijnselen.  Het tot rust brengen van de lever, gal en longmeridiaan. Het helpt 
allemaal wel iets, maar niet veel. Voor kurkuma behandeld en niet meer genomen omdat dat de lever 
extra aanzet. Nog veel meer. Ik werk veel in mijn volkstuin en draag daar handschoenen. Zouden het 
die handschoenen zijn? Als ik ze uitdoe, lijkt het direct wel beter te gaan. Knellen ze misschien af? Is 
het een reactie op de mest in de grond? 
Je denkt natuurlijk wel dat er misschien een verband zou kunnen zijn met het corona virus. Maar dat 
virus is op die plekken niet te testen en elders ook niet.  
 
DE TESTAMPUL CYTOKINE D30: 
Totdat iemand, een arts, de kreet liet vallen van een cytokinen (2) storm, die optreedt bij ernstig zieke 
corona patiënten. Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? 
Testampul cytokine D30 test positief op de rechterhand. Nu de grapefruit schillen (1) getest op de 
hand. (Deze schillen worden gebruikt bij een corona infectie.)  Die hieven die cytokinen reactie op. Zou 
er dan toch nog een reactie op het virus kunnen zijn? Dat moet haast wel, want ik heb in april in hele 
lichte mate corona gehad. Eigenlijk zonder veel klachten.  
Ik ben de schillen gaan gebruiken. Na een paar dagen is de hitte in de huid weg en kan ik eindelijk weer 
doorslapen. De huid vervelt wel, maar het gaat veel beter. Zou die patiënt met die knie dan hetzelfde 
hebben? Ook die bleek op de schillen positief te testen. De knie was eigenlijk al veel beter, maar de 
rechter zijkant van het been niet. Ook dat gaat nu veel beter. Zelf zegt ze dat ze in februari dacht dat 
ze corona had. Ook moeilijk ademen en geel slijm ophoesten. 
 
TESTAMPUL CORONA VIRUS COVID-19 D1000: 
Inmiddels heb ik een nieuwe testampul voor corona gemaakt, dat virus moet toch te testen zijn:  
Corona virus COVID-19, D1000. Dus een supergevoelige test, waarbij er als het ware een reactie is op 
het bewustzijns vlak. Deze testampul blijkt nu bij iedereen positief te testen, die deze verschijnselen 
heeft. De causale keten loopt van deze ampul naar de cytokine D30.  
Dus die cytokine reactie van het lichaam wordt als het ware veroorzaakt door een emotionele, diep 
psychische reactie op dit virus.  
Maar waarom? We gebruiken die D1000 potentie ook bij een geopathische belasting. Mensen die 
daarop reageren zijn daar super gevoelig voor. 
DEZE REACTIE VAN HET LICHAAM IS ALS HET WARE EEN ALLERGISCHE REACTIE MET VEEL HISTAMINE 
VORMING. DE 1E KEER MET DE STOF IN AANRAKING GEEFT NOG GEEN KLACHTEN, MAAR DE 2E KEER 
DAN IS HET RAAK. 
 
Toevallig (wat is toeval?) kwam er een 3e patiënt zo maar langs met vergelijkbare verschijnselen aan 
de grote teen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze vertelt dat het in augustus begonnen is toen ze door het gloei-
ende zand is gelopen. Ze denkt dat het brandblaren zijn. Maar het 
gaat niet over. Nu was de diagnose snel gesteld. De grapefruitschil-
len gaan gebruiken. 
Een oproep op internet leverde nog 2 patiënten op. 
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En dat doet me dan weer denken aan een patiënte die 
ik al een tijdje aan het behandelen ben voor haar linker 
oog, dat scheel ziet. Uiteindelijk heeft ze het laten ope-
reren. Maar na een half jaar krijgt ze aan de huid 
rondom dat oog telkens ontstekingen.  
Ook daar is geen peil op te trekken. Het jeukt enorm. De 
huid is droog, het oogvocht heel gering.  

De traanbuiskliertjes lijken niet ontstoken. Het is gewoon hitte. Uiteindelijk heeft ze toch maar voor 
een corticosteroïd zalf gekozen. Antibiotica van de dokter deed niets. Dat hielp dan wel iets, maar dat 
kun je niet blijven gebruiken. 
 
Zou dat ook met de corona te maken hebben? Zij heeft in maart in lichte mate corona gehad omdat ze 
op skivakantie naar Oostenrijk is geweest. Andere familie en gezinsleden hebben ook verschijnselen 
gehad. Er werd toen nog niet getest. Is de operatie aan de zijkant van het oog nog niet goed genezen 
en vandaar reeds op die plek een slechte doorbloeding. Een predilectie plaats dus. 
Ik heb haar weer laten komen en de schillen testen positief. 
 
Steeds meer mensen melden zich met vergelijkbare klachten ook inwendig zoals benauwdheid.  Deze 
mensen testen negatief nu op het corona virus maar hebben waarschijnlijk een allergische reactie nu 
ze voor de 2e keer met het virus in aanraking zijn gekomen. 1 patiënt heeft daadwerkelijk het virus in 
maart gehad en bij anderen is de 1e besmetting zonder klachten verlopen, terwijl dat wel door mij is 
vastgesteld dat ze besmet zijn geweest. 
 
ONDERZOEK LI-MENG YAN: 
Maar waarom zo supergevoelig voor dit virus? Het is toch een gewoon virus? Of toch niet?  
LI-Meng Yan (MD, PhD), een Chinese onderzoekster uit het Lab van Wuhan, is gevlucht naar New York, 
en heeft daar een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waarin ze aantoont dat het virus met een 
grote mate van waarschijnlijkheid door menselijk ingrijpen zijn vorm heeft gekregen en dat het haast 
onmogelijk op een natuurlijke manier kan zijn ontstaan. 
Op 1 plek wijkt het DNA van dit virus opvallend veel af van andere Sars virussen. Dat is heel kenmer-
kend. Dat is de gele punt, die naar beneden wijst. 

foto’s van Li-Meng Yan 
 
Heeft zij gelijk? Met re-
mote viewing heb ik kun-
nen zien, dat ze hoogst-
waarschijnlijk gelijk 
heeft. Maar is er meer 
bewijs? 
 
BEWIJS VOOR HET NIET 
NATUURLIJK ONTSTAAN 
VAN DIT VIRUS: 
 
Cytokinen moeten in het 
lichaam keurig in balans 
zijn. Ze moeten helpen 
om ontstekingen te lijf te 
gaan, maar ze kunnen 
wel eens doorschieten 
en dan veroorzaken ze 
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juist ontstekingsverschijnselen. 
Dat zou bijvoorbeeld juist kun-
nen gebeuren als het lichaam 
ineens in aanraking komt met 
iets, wat tot dan toe volkomen 
vreemd was. Iets wat in de na-
tuur nog nooit was voorgeko-
men. En dat zou hier het geval 
kunnen zijn 
 
Nu heb ik op die bewuste plek 
op de foto (de gele lijn), waar 
dat virus gemanipuleerd zou 
kunnen zijn, die cytokine D30 
getest en dat is daar positief.  
 
Ook de D1000 van corona is 
daar positief. Dit zou inderdaad 
het bewijs kunnen zijn dat we 
hier te maken hebben met een zeer speciaal stukje virus, wat eigenlijk volkomen nieuw is. En dan zou 
Li-Meng Yan dus inderdaad gelijk kunnen hebben, dat dat stukje kunstmatig gemaakt is. En dat is dan 
ook waarschijnlijk de reden waarom het virus in bepaalde gevallen een zo fatale afloop heeft.  
 
Met de dood of met ernstige lichamelijke schade, die slechts heel langzaam over zal gaan. De mensen 
sterven dus niet aan dit virus, maar aan de overreactie van het lichaam op dit virus. Dat heet een 
cytokinen storm. En dat kan levensbedreigende vormen aannemen als het ook de inwendige organen 
aantast. In ieder geval zal het herstel heel lang duren. 
 
VERKLARING VAN DE VERSCHIJNSELEN: 
 De ontstekingsreacties veroorzaakt door de cytokinen tasten de hele kleine bloedvaatjes aan. Er is 
geen doorbloeding. Zijn het daarom plekken die al heel snel minder doorbloed zijn zoals vingertoppen? 
Zouden mijn handschoenen te veel afgekneld hebben bij het werken in de tuin? En die knieholte, knelt 
die af met buigen? Het oog dat qua doorbloeding het slecht had door de recente operatie. Mijn linker 
ringvingertop is 1 jaar geleden gebroken geweest. De doorbloeding was nog lang niet goed. Ook die 
vingertop is zwaar getroffen. De mensen vertonen deze klachten niet door het virus, maar door een 
overmatige cytokine reactie. Het virus zelf is allang weg. 
 
ANGST: 
Angst kan de nitrostress (3) vergroten en zo de gevolgen van dit virus, de overmatige aanmaak van 
cytokinen, versterken. 
Langzamerhand wordt het beeld duidelijker en ook andere middelen worden uitgetest. 
 
SAMENVATTING: 
Het is een gemeen virus met langdurige bijwerkingen juist door zijn kunstmatig gemodificeerde sa-
menstelling. Het virus geeft bij een 2e in aanraking met dit virus een allergische reactie bij mensen die 
heel gevoelig zijn. 
 
AL DE VOLGENDE MIDDELEN TESTEN ALLEMAAL POSITIEF OP DE GELE PUNT ( FOTO VAN LI- MENG 
YAN ) VAN HET VIRUS.  
Wat wel een bewijs is dat die grafieken correct zijn. Het onderzoek van Li is waarschijnlijk dus ook 
waar. 
  



 

 
29 

1. HOODMIDDEL zeker bij een 1e infectie: Bij klachten van een cytokine reactie: gebruik de gra-
pefruit schillen. Eventueel een middel met een vergelijkbare werking als het hydroxychloro-
quine. Hierbij altijd zink gebruiken. Het neemt de koorts en ontstekingsverschijnselen weg. 
 

2. Het resonantie getal: 434739  (4) Het werkt speciaal op de gemanipuleerde punt. Het werkt 
als een nosode. Het is aldus voor iedereen gelijk. Plak het getal op de flessen met het grapefruit 
extract of straal het in. Instralen eventueel in de zalven voor de huid. Dit getal moet op de long 
uitgetest worden. Daar is de grootste werking. 

 
3. Acupunctuur. Eventueel laser acupunctuur. : versterken van de hartmeridiaan voor de door-

bloeding en stimulatie van de lever om het hart te versterken. De long meridiaan in verband 
met de huidklachten. 

Chinese kruiden: Minor B Form: Xiao Chai Hu Tang Wan. Verdrijft vastzittende rest toxines en versterkt 
de 3 voudige verwarmer. 
Geef homeopathische middelen om de desbetreffende verzwakte meridiaan te versterken zoals Sano-
pharm sano qi milt en long. 
Doorbloeding van de huid: traumeel gel van Heel; lymphdiaral zalf van Pasco.  
 

4. Klassieke homeopathie:  
1e stadium: Berberis. Bij vastzittende klachten 
2e stadium bij de allergische reacties: Carboneum Oxigenisatum. Het koolmonoxide beeld. Kenmer-
ken: 
O.a. huid: gevoelloosheid; vorming van blaasje langs het verloop van de zenuwen; herpes zoster met 
de blaasjes vorming en de hevige jeuk; pemphigus met grote en kleine blazen. 
 

5. De tripple stress omklik methode. Dezelfde procedure als bij de behandeling van een allergie. 
Uitgangspunt zijn de 2 voortesten: Corona COVID-19 en Cytokine D30. Deze op de buik leggen. 
De juiste mudra maken en het zwakste orgaan stressen plus de plek met de allergische reactie 
op de huid stressen. Nu de specifieke ontstane zwakte op het bijbehorende punt in het oor 
laseren. Werk zo alle mudras af. Het valt op dat de chakra mudra hierbij heel belangrijk is. Het 
bewustzijnsniveau. 
 

6. Homeopathische middelen op basis van een nosode werking (van het virus zelf gemaakt): 
DNH: De belangrijkste middelen zijn: 
Cor.V om het virus de genadeklap te geven. De Cor.V is zowel preventief als curatief te gebruiken. 
Uitgetest op de gele punt? 
Dosering: 2 x daags 4 korrels voor 7 weken. Eventueel aangevuld met: 

o Cellball om de regeneratie te stimuleren, bv van longfibrose, hersenschade, spieren, 
gewrichtsschade, huiddefecten, haaruitval, niet helende wonden.  

Dosering: 2 x daags 4 korrels voor 7 weken. 
 

o Cyto Balance ter ondersteuning van de ontgifting, de afvoer van afvalproducten. Dit 
product ruimt de rommel op en ontgift.  

Dosering: 2 x daags 4 korrels voor 7 weken. 
 

o Virimmuun-S ter ondersteuning van het immuunsysteem om nieuwe virusinfecties te 
voorkomen.  

Dosering: 2 x daags 4 korrels voor 7 weken tot 3 maanden. 
 

7. De gebruikelijke homeopathische middelen voor een virus zoals bijvoorbeeld. 
Oscilococcinum van Unda: een 200 K verdunning van de wilde eend, die besmet is met een virus. Een 
paar keer geven.  
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Balance pharma: viro detox en regenoplex huid. 
 

8. Lindebloesemthee voor het slijm en vocht in de long. 
 

9. Voor grotere instellingen is de aanschaffing van een apparaat om Brownse gas op te wekken 
aan te bevelen. Zoals de AquaCure AC 50. Kosten 2500 dollar. 

Nooit deze aangetaste gebieden wrijven, ook al jeukt het nog zo hard. De kleine bloedvaatjes worden 
dan nog meer beschadigd. Behandel die gebieden eventueel met een softlaser om die gebieden van 
energie te voorzien. Eventueel de jeuk met koud water afkoelen. 
NB: het middel “Regeneron” waar Donald Trump zo hoog van opgeeft doet niets op het virus. Test het 
zelf maar uit op het onderzoek van Li-Meng Yan.  
 
Bert Heintzberger 
 
CETERUM CENSEO, DAT EEN OBJECTIEVE WAARHEID NIET BESTAAT. EN DAT DE AEROSOL ZELF AF-
DOENDE BESTREDEN DIENT TE WORDEN, WIL DE NIEUWE WET OP INFECTIE PREVENTIE IN DE TAND-
HEELKUNDE GELOOFWAARDIG OVERKOMEN. 
 

(1) Grapefruit schillen hebben hetzelfde effect als hydroxychloroquine. Ze bevatten ook kinine.  
Recept grapefruitschillen: pers 3 à 4 grapefruits. Bewaar de schillen. Kook deze gedurende 2 à 3 
uur heel zachtjes in een pan met deksel erop, in 2 liter water. Laat de pan met de deksel erop 
helemaal afkoelen. Het gebruik: 2 kleine kopjes gebruiken per dag aangevuld met zink. 

 
(2) Virussen (ook inentingen vallen hier onder), stress en laaggradige ontstekingen zoals een fo-

cus in de mond, geven een verstoring van de NO-stofwisseling. Het NO-gehalte is dan ver-
hoogd. Dit heet nitrostress (3). Deze verstoorde NO-stofwisseling geeft via vele tussenstappen 
de vorming van cytokinen. Deze worden verantwoordelijk gehouden voor vele chronische ont-
stekingen in alle organen. 

 
(3) Nitrostress: zie punt 2 
Dus het verwachte vaccin voor het corona virus zou de nitrostress wel eens kunnen bevorderen 
en dan worden de verschijnselen alleen nog maar erger. 

 
(4) Bij het opleggen van het getal op de long voelt de klassieke acupuncturist ook een groot ver-

schil op de Chinese pols. Op een andere plek opleggen, doet het niets. 
 

_____________________________________________ 

Reactie op de column ‘Viruswaanzin’ van Monique 
Teeling van afgelopen week: 
 
Beste Monique, 
 
Jij stelt: “Als we nou eens vertrouwen op de mensen die ervoor gestudeerd hebben en erop vertrou-
wen dat zij het beste met ons voorhebben.’ 
 
Het probleem Monique is dat er verschillende opvattingen zijn onder de mensen die ervoor gestudeerd 
hebben, maar naar velen wordt niet geluisterd. 
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Ik weet niet of je bekend bent met de brandbrief van Evelien Peeters (internist) aan de Kamerleden 
waarin zij een oproep doet voor een open debat?  
Reeds meer dan 2.300 artsen en medisch professionals, waaronder ikzelf, hebben deze brief onderte-
kend en daarnaast nog meer dan 18.500 verontruste burgers.  
Ik zou jou en de lezers van de Uitgeester willen vragen deze brief met een open mind te lezen op 
www.opendebat.info om zo ook andere informatie te krijgen dan alleen van het RIVM.  
 
Want waarom heeft onze regering in januari van dit jaar alleen bij het RIVM en niet bij andere deskun-
digen raad ingewonnen bij zo’n onbekend virus? Vele deskundigen kenden het gevaar van de aerosol, 
ook in Duitsland. Maar het hele begrip aerosol wordt door het RIVM steevast genegeerd. Begin maart 
wordt de 1.5 meter norm ingevoerd ter bescherming van besmetting via nies- en hoestdruppels. Een 
aerosol beperkt zich helaas niet tot 1.5 meter. Het is gewoon de besmette lucht die een besmet per-
soon uitademt en een ander weer inademt. Overal die plastic schermpjes: een aerosol gaat er gewoon 
gillend en lachend omheen. En mondkapjes houden een aerosol ook niet tegen. Een lock down of 1.5 
meter afstand maatregel is daarom zinloos. Door de aerosol is het virus immers overal.  
Bovendien heeft de zogenaamde intelligente lock down met haar 1.5 meter maatregel veel meer na-
delige gevolgen dan voorzien. Het is onnatuurlijk en vervreemdt mensen van elkaar. En is onwerkbaar 
in vele branches, met alle economische gevolgen van dien. 
 
Mijn advies is: vermijd kleine slecht geventileerde drukke binnenruimtes. Daar kan een hoge concen-
tratie aerosol heersen. Dit kan een te grote klap zijn voor iemands primaire afweersysteem. Grotere 
binnenruimtes zoals supermarkten met een goede ventilatie zijn veilig en hebben zelfs een positief 
effect: zij zijn bij uitstek de plaats waar men met een lage concentratie aerosol van het virus in aanra-
king komt. Het primaire afweersysteem doet zijn werk en een tweede keer zal het nog beter werken. 
Daar hebben we de T-cellen voor.  
 
Pas als het virus door het primaire afweersysteem heen weet te breken zal het lichaam antistoffen 
gaan aanmaken tegen het virus. Alle mensen die een normaal functionerend primair afweersysteem 
hebben zullen dus nooit tot antistoffen aanmaken komen.  
Deskundigen schatten dat 60 tot 80 % van de bevolking reeds met het virus in aanraking is geweest, 
zonder dat ze het gemerkt hebben. Zoals bijvoorbeeld kinderen, die van nature een heel goed functi-
onerend primair afweersysteem hebben.  
 
Het RIVM maakt haar beleid echter alleen gericht op antistoffen. Het RIVM heeft op 22 april zijn studie 
(Pienter) aangeboden aan de Tweede Kamer. “Slechts 5% van de mensen heeft antistoffen: wij zijn nog 
lang verwijderd van een groepsimmunisatie. De intelligente lock down blijft gehandhaafd. Het virus 
blijft levensgevaarlijk. Er is geen immuniteit opgebouwd”. 
Er wordt door het RIVM volkomen gezwegen over de grote rol die het primaire of aspecifieke afweer-
systeem speelt in de bescherming tegen virussen. Terwijl dit iets is dat je in het eerste jaar genees-
kunde leert. Dit is op zijn minst opmerkelijk. Er wordt enkel en alleen ingezet op de strategie naar een 
verlossend vaccin. Tot die tijd zijn we reddeloos verloren lijkt het.  
 
Die ANGST is ongegrond. 
Er is zoveel aan preventie te doen. En ook in het geval je echt ziek wordt. Als de Uitgeester daarin 
geïnteresseerd is wil ik daar graag meer informatie over geven. Maar het belangrijkste is: Versterk je 
primaire afweersysteem! O.a. door zonlicht (zie het artikel van Dr. van Wijk in de Uitgeester over Vit.D).  
 
Buiten in de frisse lucht is het veilig. Neem een tuintje in een volkstuinvereniging zoals aan Den Dije. 
Dat is ook heel gezellig, vooral tegen die viruswaanzin.  
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En we moeten ook onze ouderen vooral niet binnen houden in gebouwen met een slechte ventilatie. 
Laat ze veel buiten in de zon zijn en het gebouw goed luchten. Laten we daar onze miljarden aan be-
steden! 
 
Het tweede heilige huisje van het RIVM zijn de PCR testen. Maar welke conclusies kan men trekken uit 
het positief getest zijn middels de PCR test?  
 
Een PCR test kan alleen maar iets zeggen over het feit dat de persoon in aanraking is geweest met 
waarschijnlijk dit corona virus, aan de hand van een klein stukje RNA. Er kunnen en mogen geen con-
clusies getrokken worden over de aard van de besmetting: het ziek zijn en de besmettelijkheid. 
Met andere woorden: er bestaat een groot verschil tussen besmet zijn met het virus en echt besmet-
telijk zijn. 
 
Ook Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care), herkent kritiek op ge-
bruik van de PCR test:  
‘Het is essentieel dat je de test doet bij mensen met symptomen, zoals neusverkouden en/of hoesten, 
en/of koorts etc.’ Volgens Gommers bestaat anders de kans dat de test positief uitslaat op een dood 
virus- met andere woorden: als je niet (meer) besmettelijk bent.’ 
 
Ik citeer Rutte en de Jonge: “Het RIVM schat nu momenteel in dat er 50.000 mensen besmettelijk zijn”. 
Die conclusie mag men dus niet trekken. Er zijn 50.000 mensen positief getest, maar slechts een per-
centage hiervan is echt ziek en besmettelijk. En dat deze redenatie klopt blijkt uit wat je in de praktijk 
ziet. Kijk maar naar hoe weinig mensen er op dit moment echt ziek zijn en met corona in het zieken-
huis/ op de IC liggen.  
 
Beste Monique, jij vertelt verder over een ontmoeting met een collega die op de IC heeft gewerkt in 
de lockdown-periode. Ik kan me voorstellen dat haar verhaal indruk op je heeft gemaakt. Het moet 
vreselijk zijn geweest wat zij daar dag in dag uit heeft gezien en meegemaakt. Zij heeft ook haar eigen 
leven letterlijk in de waagschaal gesteld, terwijl nog niets bekend was over dit virus.  
 
Omdat zorgmedewerkers als eersten getest werden, zijn juist zij het die ons nu informatie geven over 
de dodelijkheid van dit virus. Van de 18.000 zorgmedewerkers die besmet zijn met het coronavirus zijn 
er volgens het RIVM 13 overleden: 0,07 procent (Het Parool, 22 augustus 2020). Dat zijn 13 geweldige-
mensenlevens te veel. Maar dit lage percentage zou ons ook gerust moeten stellen. Het coronavirus is 
absoluut een rot virus. Wel degelijk. Maar het is verre van een pandemie. Gelukkig!  
En de meesten van ons kunnen gewoon vertrouwen op hun eigen afweersysteem. 
 
Bert Heintzberger,  
Tandarts en acupuncturist  
23 augustus 2020 
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Ingezonden brief op artikel in de Uitgeester: “HOE 
WERKT EEN VACCIN”,  
HELAAS IS DEZE INFORMATIE NIET VOLLEDIG. 
 
Er bestaat een groot verschil tussen de klassieke vaccinatie, zoals hier beschreven in de krant, en de 
nieuwe vorm van bereiding van het vaccin tegen het corona virus. 
 
In het oude concept wordt er een verzwakt virus ingespoten en gaat het lichaam zelf antistoffen 
maken. Deze informatie wordt dan bewaard en dan is men immuun.  
 
In de nieuwe methode wordt die informatie kunstmatig gemaakt, in de vorm van messenger RNA, 
dat dan wordt afgelezen en ook bewaard. 
 
Welnu, wat is daar dan op tegen? In het 1e geval is het een NATUURLIJK proces, maar het 2e geval is 
puur menselijk handelen. DIT HEET: GENETISCHE MANIPULATIE. 
In het beste geval werkt het goed zonder bijwerkingen. In het slechtste geval zijn er bijwerkingen en 
dat is dan opgeslagen en bewaard. Die informatie is niet zomaar te verwijderen.  
Door deskundigen is onvruchtbaarheid een mogelijke bijwerking van het vaccin omdat het ook zou 
kunnen reageren op structuren van het embryo en enzymen, die erg lijken op het corona covid-19 
virus. Er vindt geen innesteling plaats in de baarmoederwand. Deze bijwerking zal zich niet meteen 
openbaren, aangezien men pas na een lange tijd aan de bel zal trekken als het niet lukt. Verder 
zullen vele stellen heel dikwijls een zwangerschap uitstellen en dan zal het probleem zich pas na 
jaren openbaren. 
 
HOE VEILIG IS DUS DIT VACCIN? Normaal duurt een toelatingseis vele jaren en nu is de klus geklaard 
binnen 1 jaar. 
Middels technieken in de acupunctuur heb ik dit fenomeen van onvruchtbaarheid kunnen naboot-
sen en dit vastgelegd op een video. Op facebook is deze film nog te verspreiden (hoe lang nog?), via 
we-transfer is het onmogelijk. Ik publiceer alles in alle openheid. Iedereen mag mij in de gaten hou-
den. Maar dit begint een beetje op de oude DDR te lijken.  
Bert Heintzberger, tandarts en acupuncturist.  
 
 
 
 
 

 



 

 
34 

Krijgen we in de nabije toekomst ‘een omgekeerde Jo-
denster?  

 
In de Tweede Wereldoorlog begon de Jodenvervolging heel subtiel, zodat iedereen eraan kon wennen 
en niemand ertegen in opstand kwam. Eerst werd hen in alle door de Duitsers bezette landen toegang 
geweigerd tot bepaalde openbare gelegenheden. Vervolgens werden er langzaam maar zeker steeds 
meer sancties aan de lijst toegevoegd, totdat ze alleen nog hun huis mochten verlaten met de welbe-
kende gele Jodenster op hun jas. Op een gegeven moment was de ‘gewone’ burgerij zo gewend geraakt 
aan de verkettering van de Joden, dat er openlijk getto’s in de grote Europese steden kwamen waar 
de Joden achter gesloten muren leefden. Een van de meest bekende voorbeelden daarvan is het 
Joodse getto in Praag. We weten allemaal wat voor de meesten van hen het definitieve einddoel was: 
een enkeltje Auschwitz-Birkenau, of een van de vele andere bekende vernietigingskampen.  
 
Ik loop nu de kans dat diverse mensen mij gaan verwijten dat ik opruiend bezig ben, maar dat is dan 
maar zo. Als je maatschappijkritisch bent, word je sowieso niet door een groot publiek op handen 
gedragen, om het simpele feit dat een groot deel van de massa nu eenmaal klakkeloos de politieke 
leiders volgt. En alle tegenwoordige leiders weten wat de heersers in de oude Romeinse tijd al wisten: 
‘Geef het volk brood, wijn en spelen’. En… ‘Verdeel en heers’.  
 
Maar ik signaleer momenteel een ontwikkeling die mij doet denken aan een soort omgekeerde Joden-
ster. Wat bedoel ik met ‘omgekeerd’? Destijds mochten de Joden alleen naar buiten als ze de beruchte 
gele ster op hun jas hadden en het heeft er alle schijn van dat we in de zeer nabije toekomst alleen op 
diverse plaatsen mogen komen als we een zogenaamd Coronapaspoort hebben.  
 
Het omgekeerde zit ‘m hierin, dat destijds degenen die als vogelvrije outcasts gezien werden een ‘be-
wijs’ bij zich droegen en dat straks degenen die zich keurig aan de regels (lees: opgelegde dictatuur!) 
houden een bewijs bij zich dragen. 
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En net als destijds ontwikkelt het zich héél langzaam en subtiel, zodat we er met z’n allen aan gewend 
raken en, op de zogenaamde complotgekkies na, niemand wakker wordt en in opstand komt. Diezelfde 
zogenaamde complotgekkies, wat mij betreft een Geuzennaam voor zelfstandig denkende mensen, 
worden systematisch gestigmatiseerd en in een hoek gezet als asociale randdebielen die geen oog 
hebben voor hun medemensen.  
 
Slimme psychologische oorlogsvoering ten top! De Duitsers deden destijds hetzelfde met de Joden 
door handig gebruik te maken van hun zakelijk instinct en van daaruit de niet-Joden te bestoken met 
onder andere de theorie dat alle Joden rijk geworden waren over de ruggen van de ‘gewone’ mensen. 
Ook zij werden op die manier weggezet als aso’s die maling hadden aan hun medemensen. ‘Verdeel 
en heers’ is van alle eeuwen. 
 
Israël (notabene!) liet ruim een week geleden als een van de eerste landen weten dat er vanaf 27 
december een indirecte vaccinatieplicht ingesteld zou worden. Hoewel een meerderheid van de Isra-
elieten een vaccinatie totaal niet ziet zitten, mag iemand die zich niet heeft laten vaccineren, zich niet 
meer in winkelcentra en publieke ruimtes vertonen.  
 
De Spaanse minister van Volksgezondheid, Salvador Illa, heeft onlangs bekend gemaakt dat in Spanje 
de namen van mensen die het coronavaccin weigeren in een speciaal register terechtkomen en dat dit 
register met andere Europese landen gedeeld zal worden. Hij voegde eraan toe dat ‘vaccineren op 
vrijwillige basis blijft’ en dat ‘de lijst niet openbaar zal worden gemaakt’. Hoezo niet openbaar als het 
gedeeld wordt met andere Europese landen? Wie houdt nu wie voor de gek?! Hij creëert een soort 
medische Interpol en sust vervolgens iedereen in slaap met de mededeling dat de lijst niet openbaar 
zal worden gemaakt, maar het is wel inzichtelijk voor elke officiële overheidsinstantie in Europa!  
 
Ons eigen Kabinet heeft 24 december bekendgemaakt dat ze een ‘laagdrempelig testprogramma’ wil-
len uitwerken waarmee naast frequent incidentgericht testen óók de mogelijkheid wordt geboden om 
door testen toegang te krijgen tot sociale en economische activiteiten.  
 
Het hebben van een (digitaal) Coronapaspoort zou dan als bewijs moeten dienen. Om dit te bewerk-
stelligen heeft Hugo de Jonge een brief gestuurd naar de Gezondheidsraad met de vraag om hem te 
adviseren onder welke voorwaarden een dergelijk paspoort ethisch en juridisch verantwoord kan wor-
den ingezet bij het verstrekken van toegang tot (LET OP!) onderwijsinstellingen, zorginstellingen zoals 
verpleeghuizen, publieke voorzieningen, werkomgeving en sociale gelegenheden zoals horeca en 
sportevenementen.  
 
Kortom… als dit doorgaat heb je straks, als je het Coronavaccin weigert, geen leven meer! Je kunt niet 
meer naar school, je kunt je vader en/of moeder niet meer bezoeken in het verpleeghuis, je kunt niet 
meer naar het gemeentehuis (lastig als je je rijbewijs, paspoort of ID-kaart wilt verlengen / lastig als je 
een bijstandsuitkering moet aanvragen / lastig als je samen wilt trouwen), je kunt niet meer naar je 
werk (dus geen inkomsten!), je kunt niet meer gezellig ontspannen in het uitgaanscircuit en je wordt 
geweigerd in stadions en dergelijke. 
 
Als je het vaccin wél neemt, kun je doorgaan met je leven; alleen niet meer zoals je dat gewend was. 
Want de WHO stelt nu al dat één vaccin niet voldoende zal zijn, dat de anderhalve meter gehandhaafd 
moet blijven en dat de mondkapjes ook noodzakelijk blijven. En onze minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport maakte vlak voor Kerst in een interview ook duidelijk dat alle maatregelen voorlopig 
voor onbepaalde tijd van kracht blijven nadat een groot deel van Nederland gevaccineerd is. Dus als je 
het Coronavaccin wél laat toedienen, heb je eigenlijk óók geen leven meer. Met daarbij het risico dat 
je de rest van je leven lijdt onder een van de bijwerkingen of binnen afzienbare tijd na de prik komt te 
overlijden. 
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Een van de problemen van de mensheid is, dat we over het algemeen niet zoveel leren van de geschie-
denis. Daardoor heeft het gros van de mensen het niet in de gaten wanneer hun leven teveel gericht 
is op ‘brood, wijn en spelen’ en zien ze niet wanneer hun overheid een tweespalt creëert onder het 
aloude ‘Verdeel en heers’. 
 
Tot slot, als jij behoort tot die mensen die mij met dit stuk een opruier vinden, dan vraag ik je om (voor 
jezelf) eerlijk na te denken over het volgende:  
Was het in het verleden niet zo dat we ons lieten vaccineren om onszelf te beschermen tegen één of 
meer bepaalde ziektes, in plaats van dat we er de ander mee beschermden? En is het dus eigenlijk niet 
zo dat iedereen die gevaccineerd is, beschermd hoort te zijn tegen iedereen die zich niet heeft laten 
vaccineren? En is het niet vreemd dat we met z’n allen niet weten wat er zoal in het vaccin zit en dat 
Hugo de Jonge daar geen duidelijkheid in geeft, maar daarentegen vaccinweigeraars wegzet als verve-
lende mensen die zich ‘toch ook niet druk maken over de ingrediënten van frikandellen’? Alsof frikan-
dellen ernstige bijwerkingen tot gevolg kunnen hebben tot en met overlijden aan toe! 
Leo Singor 

_____________________________________________ 

Het Verboden Jaaroverzicht 2020; voor wie wakker is 
en (vooral!) voor wie nog slaapt  
 

 
Op Oudejaarsavond kwam het ‘Verboden Jaaroverzicht 2020’ van Café Weltschmerz online, wat je ge-
lukkig nog steeds kunt bekijken. Het duurt ruim twee uur en dat is een ‘flinke zit’, maar meer dan de 
moeite waard!  
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De presentatie is in handen van Jorn Lukaszczyk en Fiona Zwart die er samen voor zorgen dat, via vijf 
verschillende gespreksrondes met bijbehorende experts, alle belangrijke thema’s ter sprake komen 
waarna de uitzending eindigt met een mooie speech van Sven Hulleman. 
 

De Eerste Ronde met Berber Pieksma, Willem Engel, Jan Bonte en Rob Elens: 
Berber Pieksma, huisarts in Haulerwijk, noemt 2020 ‘Het Jaar van de Gemiste Kansen’ vanwege de 
breed gedragen tunnelvisie op lockdowns, afstand houden en mondkapjes dragen, zonder dat er naar 
de talloze andere mogelijkheden gekeken werd, zoals het inmiddels bekende Hydroxychloroquine, 
zijnde een succesvol medicijn in de behandeling van Corona. Het valt haar op dat er in de brede linie 
van politiek, deskundigen en mainstream media consequent geen aandacht wordt besteed aan moge-
lijke oplossingen. 
 
Vanaf zijn eerste mediaoptreden bij Café Weltschmerz stelt Willem Engel, na de uiteenzetting van zijn 
hypothese, al dat je het niet met hem eens hoeft te zijn, maar dat we vooral het debat open moeten 
laten. Hij daagde in die uitzending de ‘andere kant’ uit met de mooie Engelse uitspraak ‘Proof me 
wrong’. Sindsdien is het volgens hem vanuit ‘die andere kant’ meer gegaan over zijn haardracht en het 
feit dat hij (ook) dansleraar is, dan over zijn hypothese, waarvan nog geen enkel punt ontkracht is en 
wat zelfs bijna in zijn geheel bevestigd is.  
 
Verder ontmantelt hij de PCR-test, zijnde een controlemiddel die je volledig naar je hand kunt zetten 
waardoor het absoluut geen veilig toetsingsmiddel is waar betrouwbare diagnoses uitkomen. Rob 
Elens, huisarts in Meijel, voegt eraan toe dat alleen een dokter met zijn eigen onderzoek, eventueel in 
combinatie met een testuitslag, tot een diagnose kan komen. En neuroloog Jan Bonte benadrukt dat 
het probleem van de PCR-test in het feit ligt dat de test zelf als een diagnose wordt gezien, maar dat 
het vanaf het begin opgezet is als ‘an educated guess’, een beredeneerde schatting, op basis van de 
code van SARS 1. 
 
Rob Elens zat met zijn praktijk in maart in de brandhaard van Corona. De helft van de mensen, die hij 
doorstuurde naar het ziekenhuis, overleed. Toen het ziekenhuis een opnamestop afkondigde, stond 
hij voor zijn gevoel met de rug tegen de muur, want hij had nog steeds veel coronapatiënten in zijn 
praktijk. Via internet kwam hij bij Vladimir Zelenko, een Amerikaanse arts die met een cocktail van 
Hydroxychloroquine, Azitromycine en zink meer dan duizend coronapatiënten het leven gered heeft. 
In samenwerking met zijn lokale apotheek ging hij het ook toepassen. Zijn eerste patiënt die het wilde 
proberen, was een zesentachtig jarige man die absoluut niet naar het ziekenhuis wilde. Na vier dagen 
was de man volledig genezen! Vervolgens schreef hij het voor bij tien andere patiënten, die allemaal 
in de risicogroep zaten, en die óók na vier dagen kuur volledig genezen waren. Toen wist hij zeker dat 
dit geen toeval kon zijn. Maar binnen no time stond de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op 
zijn stoep met de vraag waar hij mee bezig was en werd hem verweten dat hij mensen in gevaar bracht 
(…). En dat terwijl Hydroxychloroquine al jarenlang gebruikt wordt tegen Malaria en honderdduizen-
den reumapatiënten het voorgeschreven krijgen, omdat het zo goed werkt tegen hun klachten! Elens 
wilde geen gedoe met de Inspectie, maar moest toen hij bij de eerstvolgende patiënt meemaken dat 
die weer aan Corona overleed, waarna hij dacht: “Dit nooit weer!” Hij is toen de strijd aangegaan met 
de IGJ en ontdekte dat de Geneesmiddelenwet aan artsen de mogelijkheid biedt om in individuele 
gevallen, na overleg met de apotheek en de familie, patiënten zogenaamde ‘off label’ medicijnen aan 
te bieden. Dit gaf hem de mogelijkheid om ermee door te gaan. 
 
Willem Engel benoemt dit als de kern, zijnde het feit dat het ten diepste gaat om de relatie tussen de 
patiënt en de arts met bijbehorend gesprek wat te doen qua behandeling, wat ‘Informed consent’ 
genoemd wordt: geïnformeerde toestemming waarin iemand de mogelijke voor- en nadelen van een 
medische behandeling te horen krijgt alvorens te besluiten om de behandeling al dan niet te onder-
gaan.   
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Diezelfde ‘Informed consent’ is volgens hem absoluut niet van toepassing op de vaccins, omdat we 
daar simpelweg nog veel te weinig over weten. Willem Engel noemt daarbij op dat er de afgelopen 
maanden wel snel vier wetten veranderd zijn op het gebied van klinische studies, genetische manipu-
latie, gentherapie en medicinale werkingen om zo legaal de weg vrij te maken voor het vaccin. 
 

De Tweede Ronde met Isa Kriens, Jeroen Pols en Frank Stadermann:  
De eerste twee zijn juristen en laatstgenoemde is oud-advocaat. Ze zijn alle drie uitgenodigd, omdat 
onze grondrechten nog nooit zo onder druk gestaan hebben als nu het geval is. 
 
Frank Stadermann legt uit wat grondrechten zijn: basale rechten die de burger beschermen tegen de 
overheid, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het recht op lichame-
lijke integriteit. Hij benadrukt daarbij direct dat alle grondrechten echter gelden voor zover er geen 
wettelijke beperking is, wat inhoudt dat het Parlement met één pennenstreek een wet kan uitvaardi-
gen die tegen diezelfde grondrechten ingaat, waardoor ze ingeperkt worden. Dat is volgens hem zeer 
zorgelijk, want het Parlement kan er dus met groot gemak inbreuk op maken.  
 
Isa Kriens benadrukt vervolgens dat de Coronawet daar een duidelijk voorbeeld van is, omdat deze 
wet grondrechtbeperkingen legitimeert, waarbij de proportionaliteit volledig uit het oog verloren raakt 
als het bijvoorbeeld over de mondkapjesverplichting gaat. Het zou dan namelijk om medische nood-
zaak behoren te gaan, terwijl het een experiment in gedragsbeïnvloeding is. Verder vindt zij het tempo 
waarin de maatregelen genomen worden zeer zorgelijk, terwijl onze grondrechten wel aan alle kanten 
met voeten getreden worden. Stadermann benadrukt daarbij dat de overheid op dit moment zonder 
enige wetgeving schaamteloos onze grondrechten schendt. Hij noemt als voorbeeld ons recht op vrij-
heid van meningsuiting en haalt aan dat Staatssecretaris Blokhuis gebood om boeken, die kritisch zijn 
ten opzichte van vaccinatie, uit de etalage te halen en dat Minister Ollongren stelde dat het periodiek 
‘Gezond Verstand’ thuishoort in de schappen bij De Fabeltjeskrant. En wat hij dan vreemd vindt, is het 
feit dat niemand dat blijkbaar gek vindt. Volgens Isa Kriens wordt dat veroorzaakt doordat de overheid 
alle maatregelen in kleine stapjes neemt, waarbij ze de anderhalve meter als voorbeeld aanhaalt. Ze 
zegt terecht dat wanneer zoiets eenmaal geaccepteerd is, de grote massa niet moeilijk zal doen als dat 
vervolgens opgetrokken wordt naar twee meter of meer.  
 
Jeroen Pols vult aan dat de overheid al zo’n twintig jaar bezig is om onze vrijheden, onder het mom 
van veiligheid, in te perken. Wat destijds met het thema terrorisme begon, is via criminaliteit en der-
gelijke steeds verder doorgevoerd. “Als je de overheid over veiligheid hoort spreken, hebben ze het 
meteen over onze vrijheden”, aldus Pols, “en dat is een gecreëerde paradox die helemaal niet bestaat. 
Integendeel, volgens mij bestaat er helemaal geen veiligheid zonder vrijheid.” Volgens hem bestaat 
vrijheid ten diepste uit het feit dat je je veilig voelt ten opzichte van de overheid, in plaats van dat 
diezelfde overheid met je meekijkt, je op straat stalkt en je continu controleert. Hij stelt dat vrijheid 
een heel belangrijk goed is, en dat er weinig ruimte overblijft om te leven als we dat zomaar weggeven. 
 
Toen in maart alle maatregelen genomen werden, vond Pols dat het opeens wel in hele grote stappen 
ging. Zich afvragend waarom alle advocaten en juristen zo stil bleven, begon hij diverse partijen en 
organisaties te benaderen, maar tot zijn verbijstering kreeg hij amper gehoor. Toen heeft hij met Stich-
ting Viruswaarheid, waar hij medeoprichter van is, de Nederlandse Staat gedagvaard om deze te dwin-
gen tot uitleg en onderbouwingen van de maatregelen. Inhoudelijk werd er echter geen enkel verweer 
gevoerd door de overheid en er zijn wegen bewandeld die volgens Pols wettelijk helemaal niet bewan-
deld kunnen worden. Pols: “Alle wet- en regelgeving was opeens niet belangrijk meer, want we moes-
ten zorgen voor de gezondheid.” 
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Zo is het volgens Frank Stadermann nu juridisch mogelijk dat het Parlement een wet aanneemt waarin 
staat dat we verplicht gevaccineerd moeten worden; dus dan is er uiteraard ook een indirecte vacci-
natieplicht mogelijk waarin bijvoorbeeld staat dat je alleen nog naar publieke gelegenheden mag of 
alleen nog maar van het openbaar vervoer gebruik mag maken als je gevaccineerd bent.  
Isa Kriens komt met een krachtig statement: “Boem is ho! We moeten ons écht gaan uitspreken, waar-
bij we niet allemaal op de barricade of de zeepkist hoeven te staan, maar het betekent wel dat we 
allemaal onze eigen waarheid gaan spreken. Als je in gesprek bent met je familie of je collega’s, slik het 
dan niet in, maar durf te zeggen dat je er niet meer in gelooft. Als iemand in de Albert Heijn zegt dat 
je een mondkapje moet dragen, zeg dan ‘Nee! Dat is helemaal niet nodig en ik voel me er niet goed 
bij’. Als iedereen dat doet, wordt het draagvlak langzaam maar zeker minder. Dat is al een vorm van 
verzet. En het is nu erop of eronder!” 
 

De Derde Ronde met Sander Compagner, Cees Hamelink en Maurice de Hond: 
Compagner is journalist, Hamelink emeritus-hoogleraar en Maurice de Hond behoeft eigenlijk geen 
introductie, maar is naast opinieleider ook sociaal geograaf. De drie heren zijn uitgenodigd in verband 
met het thema ‘Media & Censuur’.  
 
Sander Compagner is oprichter van ‘De Andere Krant’ die hij in 2018 in het leven geroepen heeft om 
het publiek debat te verbreden. Hij ontdekte op een gegeven moment dat de berichtgeving in de main-
stream media steeds eenzijdiger werd, terwijl hij er zelf van overtuigd is dat in een open democratie 
de media een cruciale rol behoort te spelen door de macht te controleren, dissidente meningen een 
podium te geven en zo voor een breed debat te zorgen. En hoewel er wel veel alternatieve media 
voorhanden is, bedienen die zich over het algemeen van Internet. En om juist die mensen te bereiken 
die zelf niet op zoek gaan, zag Compagner kansen in een ouderwets gedrukte krant, omdat die onge-
vraagd bij de mensen op de deurmat valt. Naast het brengen van ‘het harde nieuws’ wil Compagner 
ook de nadruk leggen op positiviteit. De laatste editie heeft als thema ‘Leef! What a Wonderful World’. 
Op die manier hoopt hij met zijn krant ook een platform te creëren waar mensen alternatieve ideeën 
kunnen poneren en zo een medium te worden wat gaat helpen te bouwen aan een nieuwe wereld.  
 
Met Maurice de Hond komt het gesprek uiteraard direct op het feit dat het virus zich vooral door de 
lucht verspreidt en dat een goede ventilatie dus een betere bescherming biedt dan het handhaven van 
de anderhalve meter. Hij benoemt terecht dat hij het afgelopen jaar verbijsterd was over het feit dat 
de politiek en de mainstream media zijn bevindingen op dat gebied totaal negeerden, waarbij hij op-
merkt dat Erica Terpstra kritischer vragen stelde aan de Dalai Lama dan de vaderlandse pers aan Rutte, 
De Jonge en het RIVM. Daarentegen waren er gelukkig zorginstellingen die zijn advies opvolgden en 
die hem ook meldden dat ze daardoor gevrijwaard waren van nieuwe besmettingen. 
Dat de kritiek vanuit de media op de politiek het afgelopen jaar uitgebleven is, komt volgens Cees 
Hamelink omdat het Kabinet in maart de oorlog verklaarde aan het virus, wat volgens hem krankzinnig 
is vanwege het feit dat je met een virus geen oorlog voert, omdat virussen nou eenmaal bij ons horen 
en we dan dus een oorlog met onszelf voeren. “Ineens werd er gevochten aan de frontlinie en waren 
zorgmedewerkers helden.”, aldus Hamelink, “Er was sprake van een oorlogsretoriek en iedereen, die 
in conflictgebieden journalistiek bedreven heeft, weet hoe dat werkt: je wordt, zoals de Amerikanen 
dat noemen, ‘Boys on the Bus’. Je klontert samen en begint hetzelfde te denken. Alle neuzen in de-
zelfde richting, want we hebben een crisis. Journalisten worden dan opeens meer patriottistisch dan 
professioneel.” Hij kent van heel dichtbij voorbeelden van journalisten die niet in staat waren om in 
een echte oorlog verslag te doen van de misstappen van hun eigen leger, omdat ze zich zo met hen 
vereenzelvigd hadden. Hij voegt daaraan toe dat de huidige generatie Nederlandse politieke journalis-
ten aan het ‘Nieuwspoort-syndroom’ lijden, waardoor ze bij wijze van spreken op schoot zitten bij de 
politici en er dus weinig ruimte is voor echt kritische vragen.  
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De Vierde Ronde met Kees van der Pijl en Sietske Bergsma: 
Kees van der Pijl is emeritus-hoogleraar Internationale Relaties en Sietske Bergsma is juriste en Ame-
rika deskundige en beiden gaan dieper in op de nationale en internationale politieke ontwikkelingen. 
 
Kees van der Pijl is verbijsterd vanwege het feit dat onze maatschappij, die gebaseerd is op mensen- 
en grondrechten, in een paar maanden tijd weggevaagd is en dat er van de honderdvijftig Kamerleden 
maar één is die zich daar echt druk om maakt. Hij stelt dat het Parlement zich eenvoudig buiten spel 
heeft laten zetten en dat er eigenlijk voor onbepaalde tijd een vorm van dictatuur ingesteld is, waarbij 
Nederland een doorgeefluik is van internationale invloeden. Hij maakt daarbij de kanttekening dat dit 
allemaal in gang gezet is door een crisis die in zijn ogen niet meer gebaseerd is op medische oorzaken, 
maar uitsluitend voortduurt door de maatregelen die de economie en het sociale leven stilgelegd heb-
ben. Hij signaleert een soort synchronisatie van het Chinese model waarbij de samenleving niet de 
vrijheid heeft om de bestaande orde ter discussie te stellen.  
 
Om uit te leggen dat de situatie in ons land internationaal gestuurd wordt, gaat Van der Pijl terug in de 
geschiedenis. De WHO is in de jaren ’70-‘80 internationaal onder vuur komen te staan vanwege een 
campagne tegen het roken en alle betalingen aan de organisatie werden ingetrokken. De WHO kwam 
toen in een crisis die voortduurde tot na de eeuwwisseling. In 2003 brak SARS 1 uit waar uiteindelijk 
minder dan duizend mensen aan zijn overleden. De WHO adviseerde toen om die ‘crisis’ aan te pakken 
door middel van lockdowns, wat opgepakt werd door China en Canada. Door het lage sterftecijfer ver-
wierf de WHO opeens een enorm gezag vanwege hun advies en maatregelen. De geldstroom kwam 
toen weer op gang door onder andere gigantische giften van Bill Gates en andere geldschieters. In 
2005 heeft de organisatie nieuwe internationale gezondheidsregels opgesteld die klakkeloos onderte-
kend werden door honderdachtenzeventig landen en die vervolgens in een periode van zo’n drie jaar 
door al die landen geratificeerd werden. Begin 2019 is de Global Preparedness Monitoring Board 
(GPMB) opgericht, een gezamenlijke tak van de WHO en de Wereldbank. De GPMB heeft in juli 2019 
alle honderdachtenzeventig landen eraan herinnerd dat ze een bindende verplichting ondertekend 
hadden waarin staat dat wanneer de WHO een pandemie afkondigt, ze verplicht zijn om ‘zoveel’ ge-
neesmiddelen en ‘zoveel’ vaccins af te nemen van de farmaceutische industrie, lockdowns in te stellen, 
reisverboden uit te vaardigen, et cetera. Dus toen 11 maart 2020 de pandemie werd uitgeroepen, wa-
ren alle staten verdragsrechtelijk gebonden aan het invullen van de maatregelen zoals die op papier 
staan. De organisatie is eigenlijk niet de WHO zelf, maar een combinatie van de Bill & Melinda Gates 
Foundation en de Wereldbank, die samen met de grote farmaceutische concerns alle (financiële) touw-
tjes in handen hebben en gezamenlijk bepalen wat er in de honderdachtenzeventig aangesloten lan-
den gebeurt. 
 
Via Sietske Bergsma wordt het bruggetje gemaakt naar Donald Trump, die het globalisme verafschuwt 
en duidelijk ageert tegen het establishment in de rest van de Westerse wereld. Hij ging hierin zover 
dat hij de financiële steun van Amerika aan de WHO stopgezet heeft en de banden met de Verenigde 
Naties heeft verbroken. Bergsma legt uit dat het ‘America First’ iets anders is dan enkel eigenbelang, 
maar dat Trump duidelijk bezig is geweest om geopolitieke machtsblokken te creëren die kunnen voor-
komen dat China de macht krijgt die ze ambieert. “En hij doet dat onconventioneel”, aldus Bergsma, 
“Wat hier bijvoorbeeld nergens in de krant heeft gestaan, is het feit dat hij ISIS heeft uitgeroeid. Maar 
hij heeft ook de vrede in Syrië bewerkstelligd en het vredespact tussen Israël en tal van Arabische 
landen geregeld. En hij ging naar Noord-Korea. Maar hier wordt hij afgeschilderd als iemand die alleen 
maar theater aan het maken is en alleen aan zichzelf en aan Amerika denkt.” Ze wil hiermee eigenlijk 
het punt maken dat hij blootlegt, wat wij hebben laten liggen: het opkomen voor de gewone man en 
nationale belangen onder het motto dat je alleen vrij kunt zijn in een land als de mensen vrij zijn. Hij 
heeft volgens haar ontmaskerd dat organisaties als de WHO en de VN veel te veel invloed hebben op 
het democratische proces en nationale beleid van landen. Volgens Bergsma heeft hij laten zien hoe 
diep wij in die structuren zitten, waarbij we uit het oog verloren zijn wat we eigenlijk zelf willen en in   
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wat voor wereld we willen leven. Ze denkt dat hij hier zo geframed wordt en er bij hem zo op de man 
gespeeld wordt, omdat hij zijn pijlen gericht heeft op datgene wat de globalisten juist willen verwe-
zenlijken, namelijk controle over de mensen, het opheffen van de natiestaat, het opheffen van de vrij-
heid van meningsuiting, et cetera.   
 

De Vijfde Ronde met Ad Broere en Rein de Vries:  
Beide heren zijn econoom en leggen het een en ander uit over het World Economic Forum (WEF), wat 
opgericht is en geleid wordt door Klaus Schwab.  
 
Rein de Vries trapt af: “Het World Economic Forum is een club die elk jaar in Davos samenkomt. Het 
bestaat uit directeuren van multinationals en banken, hooggeplaatste politici en ngo’s die met elkaar 
discussiëren over de ideale toekomstige wereld, zoals zij dat zien.” Hij legt uit dat het WEF al jaren 
toewerkt naar de zogenaamde Great Reset en dat volgens de leden de huidige tijd daar perfect voor 
is. Hij omschrijft het als ‘total control forever’, vanuit een elite die achter de schermen de touwtjes in 
handen heeft, en dat straks onze vrijheden in ons dagelijks leven op allerlei digitale manieren beperkt 
gaan worden. Hij is ervan overtuigd dat de huidige crisis door hen in het leven geroepen is om zo stap 
voor stap alle beperkende maatregelen in te kunnen voeren.  
 
Als Lukaszczyk opmerkt dat hun website er best goed uitziet met mooie woorden als ‘duurzaamheid’, 
‘klimaat’ en ‘gelijke behandeling’, antwoordt De Vries dat we dat destijds ook bij de Franse Revolutie 
zagen in de vorm van ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’ waarna hij de vraag stelt: “En wat is 
daarvan terechtgekomen?” Hij voegt eraan toe dat het mooi verpakt wordt om het zo wereldwijd aan 
de bevolking te verkopen, waarbij hij concludeert dat dat goed werkt, omdat de grote massa in alles 
meegaat wat hen van bovenaf verteld wordt. 
 
Ad Broere legt uit wat de invloed van het World Economic Forum is op onze politiek en dus ons dage-
lijks leven, waarbij hij opmerkt dat de lijst van partners van het WEF bestaat uit de duizend grote mul-
tinationals wereldwijd, die zich achter deze organisatie stellen en die de plannen steunen die nu lang-
zaam maar zeker ontvouwd worden. Hij voegt eraan toe dat dit ‘niet iets van gisteren’ is, maar dat het 
al decennialang is voorbereid. Ons huidige financiële stelsel is failliet, wat volgens hem door deze club 
bewust bewerkstelligd is. Op deze manier hebben ze de chaos weten te creëren die nodig is om met 
een nieuw systeem te beginnen; de New World Order (NWO) waarin een kleine groep machtigen der 
aarde volledige controle uitoefent op de grote massa.  
 
Vervolgens komt hij met een positieve boodschap qua een reset die wijzelf in het leven moeten roe-
pen: ‘The Small is Beautiful Reset’ waarin we de menselijke maat moeten terugbrengen door de klein-
schaligheid opnieuw te gaan waarderen. Het globalisme kan volgens hem alleen bestaan door geld, 
waarbij hij aangeeft dat het absurd is dat we momenteel een financieel stelsel hebben waarin enkelen 
heel veel geld hebben met de bijbehorende macht, terwijl de grote massa weinig tot niets heeft. Vol-
gens hem kunnen we die macht alleen breken door met het systeem te breken en geld te gebruiken 
wat rente- en speculatievrij is en niet te trappen in de val van ‘je kunt ervan mee profiteren en rijk 
worden’, omdat dat altijd het lokkertje is geweest waarbij het grootste deel met lege handen bleef 
staan en een enkeling ervan profiteerde. Broere ziet voor zich dat we een eigen munt creëren en net-
werken gaan opbouwen van mensen die met elkaar de huidige economie gaan regenereren op een 
manier dat we daar zelf grip op hebben en niet dat het gestuurd wordt van bovenaf via de digitale 
wereld. Het zou dan in zijn visie in eerste instantie om een parallelle economie gaan, die door de jon-
gere generatie opgepakt en uitgebreid gaat worden.  
 
Hij eindigt met de opmerking dat geld nu een machts- en onderdrukkingsmiddel is, maar dat het in 
feite alleen een hulpmiddel behoort zijn wat dient als de smeerolie van de economie; niet meer en 
niet minder.  
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Als je de uitzending nog niet gezien hebt, raad ik je absoluut aan om twee uur van je tijd te reserveren:  
https://verbodenjaaroverzicht.nl/  
Verder is iedereen uiteraard vrij om dit artikel te delen. 
 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 

Waarom het NIET dragen van een mondkapje soms 
best een strijd is 

 
Ik kan maar niet wennen aan al die mondkapjes in het openbare leven! Ik krijg er een verdrietig gevoel 
van en zonder dat ik het denigrerend bedoel, denk ik vaak: “Zien jullie het nou écht niet?”  
 
De overheid heeft bij de introductie ervan in het voorjaar van 2020 openlijk toegegeven dat het om 
een gedragsexperiment gaat, waarbij gezegd werd dat het niet toegestaan is om medisch werkende 
mondkapjes, voorzien van een CE-keurmerk, te gebruiken. Sterker nog, wie sinds 1 juni vorig jaar met 
een dergelijk mondkapje met het openbaar vervoer reist, loopt het risico om beboet te worden……. 
Deze regel is in de uitgebreidere verplichting van 1 december jl. doorgevoerd. We móeten sindsdien, 
behalve in het openbaar vervoer, ook mondkapjes dragen in alle publieke binnenruimten, maar ze 
mógen onder geen enkel beding bescherming bieden tegen het coronavirus. Als dat wel het geval is, 
heb je een prent aan je broek. Logisch toch? Not! 
 
Tot aan de verplichting van 1 december weigerden mijn vriendin en ik permanent één te dragen, maar 
vanaf die datum begon dat toch lastiger te worden. We deden het in eerste instantie ‘op gevoel’, wat 
inhield dat we soms wel en soms niet een mondkapje droegen; net hoe sterk we ons geestelijk voelden.  
  

https://verbodenjaaroverzicht.nl/
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Want als je geen mondkapje draagt, tijdens bijvoorbeeld het doen van je wekelijkse boodschappen, 
voel je behoorlijk wat blikken van het overige winkelende publiek in je rug branden.  
Totdat we ontdekten dat de wet nog enige soelaas biedt. Je kunt je beroepen op Artikel 2a.4 van de 
Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichtingen Covid-19, Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet 
en Artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Daarbij gaat het in eerste 
instantie om de eerste van de drie, want de andere twee gaan over je privacy en het wel of niet ver-
strekken van je persoonlijke gegevens. In de eerste staat letterlijk dat de verplichting niet geldt voor 
personen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte 
geen mondkapje kunnen dragen. En door de andere twee ben je niet verplicht om te melden waarom 
je jezelf door Artikel 2a.4 als uitzondering mag beschouwen. 
 
Voor alle duidelijkheid hebben we beiden geen last van een verstandelijke beperking of een chronische 
ziekte, maar met wat creativiteit kwamen we erachter dat we wel degelijk in het genoemde profiel 
passen. Via Facebook zijn we in het bezit gekomen van kaartjes waar alles keurig kort en bondig op 
vermeld staat. Zelf heb ik de 3 artikelen gekopieerd en geplakt op een A4-tje, wat we opgevouwen met 
het kaartje op zak hebben als we de grote boze buitenwereld ingaan.  
 
Het is heel apart, maar zoiets geeft je toch een zekerder gevoel, waardoor we nu standaard zonder 
mondkapje onze wekelijkse boodschappen doen. We kijken iedereen met ‘open vizier’ aan en tot nu 
heeft nog niemand ons gewezen op het feit dat we geen mondkapje dragen. En toch… toch voelt het 
de ene keer minder relaxed als de andere keer, waardoor het niet dragen van een mondkapje soms 
een behoorlijke strijd is.  
 
Vandaag was zo’n dag. Het leek alsof bijna al het andere winkelende publiek in de Lidl ons in het vizier 
had en we zagen diverse onderzoekende of afkeurende blikken. Ik hoorde de man van een ouder echt-
paar tegen zijn vrouw iets mompelen wat eindigde op “… geen mondkapjes.”, terwijl hij priemend onze 
kant opkeek. De enige mensen waar we geen enkele hinder van ondervonden, waren notabene de 
bedrijfsleider en het personeel. In de rij bij de kassa bleef de man achter ons ons indringend aanstaren 
van boven zijn mondkapje. Voor mijn gevoel zei alles in zijn blik: “Stelletje aso’s!” Ik kreeg het er zo 
warm van, dat ik spontaan mijn jas uitdeed en aan het handvat van het winkelwagentje hing. Onder-
tussen probeerde ik zo laconiek mogelijk over te komen, terwijl ik onze boodschappen op de band 
legde. Maar al mijn voelsprieten waren gericht op die man en zijn doordringende blik. 
 
De winkel uitlopend slaakte ik een diepe zucht van verlichting en toen… gebeurde er iets moois! Een 
vriendelijk ogende vrouw kwam net naar binnen, keek ons aan en terwijl ze haar mondkapje afdeed, 
vroeg ze met een verbaasde blik “Hebben jullie zonder mondkapje boodschappen gedaan?” Wij knik-
ten bevestigend en voor we het goed en wel in de gaten hadden, stonden we om de hoek bij de ingang 
met haar te praten. Ze was bijna in tranen en bleek al een tijd in strijd te zijn met zichzelf, omdat ze 
het liefst zonder mondkapje in het openbaar wil komen, maar het nog niet durft. Het was zo mooi hoe 
wij haar mochten bemoedigen! Ik voelde me weer veel sterker en had totaal geen last meer van alle 
negatieve prikkels tijdens het boodschappen doen. Ze vertelde ook nog dat ze een zus heeft die ver-
zorgster is in een bejaardenhuis en dat die worstelt met de vaccinaties, omdat ze wil weigeren. Omdat 
we thuis nog twee reservekaartjes hadden, hebben we onze beide kaartjes aan haar gegeven, voor 
haarzelf en voor haar zus. Verder hebben we telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld. 
Waarom deel ik dit nu? Omdat ik ervan overtuigd ben dat heel veel mensen zich zullen herkennen in 
de strijd die ik vandaag te voeren had in de Lidl. En als jij tot die mensen behoort, wil ik je met deze 
persoonlijke getuigenis bemoedigen. 
 
Om de tekst van de rode vlag voor de zorg aan te halen, maar deze dan in een heel andere context te 
plaatsen, zeg ik: “Met elkaar, voor elkaar!” 
 
Tekst: Leo Singor  
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Beste vrienden 
 
Graag zou ik persoonlijk de aanlevering van nieuwsberichten willen beëindigen. Hopelijk heeft de in-
formatie die reeds door velen aangereikt is, een stabiele basis van inzicht in onze huidige situatie ge-
geven, om van daaruit ons eigen plan te trekken. 
 
De 'gewone' hypnotiserende nieuwsberichten zijn beter te vermijden. Die zijn door hun subliminale 
boodschappen, die constant herhaald worden, naar mijn mening erg gevaarlijk. Zelfs de meest kriti-
sche mensen onder ons worden er onwillekeurig door beïnvloed en overschatten zichzelf (of onder-
schatten de invloed die ervan uitgaat). Ervan wegblijven lijkt de allerbeste optie om helder, zonder 
verwarring, om ons heen te kunnen blijven kijken naar wat er gebeurt. Van de alternatieve sites wor-
den we ook niet vrolijker, maar daar zitten wel enkelen tussen die vaak vrij objectief beschrijven wat 
er in de wereld gaande is.  
Onderstaande link verwijst naar mijn mening naar een van die sites. 
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/nederlandse-vertaling-5g-rapport-van-martin-pall-be-
schikbaar/ 
 
Het heeft geen zin om ons op de figuranten te richten die ons wereldbestel lijken te besturen. Erachter 
drijven inferieure krachten die wij collectief, door de hele mensengeschiedenis heen, zelf geschapen 
hebben. Op sommige mensen hebben deze krachten meer vat dan op anderen. De meest vatbaren 
bekleden in de wereld over het algemeen de meest hoge posities. Zij zijn tegelijkertijd de grootste 
slachtoffers, en niet te benijden, want zij zijn geheel gevangen genomen. 
 
Ik hoop van harte dat iedereen inziet dat er op deze manier een groot en bedrieglijk Spel met ons 
gespeeld wordt. Een Spel waar vélen in gevangen worden. Deze grote gebeurtenissen zijn al lang ge-
leden voorspeld en zijn door ons op uiterlijke wijze niet tegen te houden. Maar hopelijk kunnen we 
inzien dat de gang der dingen grote kansen biedt voor de Ziel, wanneer wij maar innerlijk de juiste 
keuzen blijven maken. Het gaat in de huidige situatie vooral om ons innerlijke werk, ons werk om ons 
uiterlijke leven volkomen ondergeschikt te maken aan dat van de zuivere vlam van de Ziel en zo het 
Zielenlicht met elkander te laten stralen over de wereld.  
  
Jong of oud, het maakt niet meer uit. We zijn geboren of oud geworden in déze tijd en zijn dus geroe-
pen om op deze tijd te antwoorden. Het is met recht een eindtijd die uiteindelijk, in en na de puinho-
pen, een volkomen nieuw begin in zich zal sluiten. Het kan voor ons een afleggen van het oude zelf 
worden en de wording van iets geheel nieuws: een volkomen vernieuwing en herstel van de oorspron-
kelijke geestelijke Mens: de Mens die de vrucht zal worden van de aangevangen Aquariusperiode, een 
periode waarbij het levende water over deze aarde uitgegoten wordt. Drinkt van dát water en laat los 
wat nog aan de oude wereld bindt. Dat is een proces waar we allemaal middenin zitten. 
Lieve mensen, het gaat allang niet meer om ons stoffelijke bestaan, maar om de strijd om onze ziel. 
 
Laten we hopen dat eenieder voor hem of haar de juiste keuzen maakt, een keuze die voortkomt uit 
een uiteindelijk stil geworden hart; een hart dat zijn diepste levensgeheimen dán aan ons prijs gaat 
geven. 
 
Ik wens iedereen een zeer vruchtbare tijd toe! 
 
 
Veel liefs, 
Hanna 
 
  

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/nederlandse-vertaling-5g-rapport-van-martin-pall-beschikbaar/
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/nederlandse-vertaling-5g-rapport-van-martin-pall-beschikbaar/
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En nog een link van Hanna 
 
Jurgen schrijft in een reactie op een artikel van Martin Vrijland: 
Als men onderstaande massaal zou snappen, zou het heel snel zijn gedaan met de onnodige massa-
hysterie. Ook zou je mensen niet meer bang kunnen maken met de volgende 'killer germ' gebaseerd 
op de besmettingstheorie van fraudeur Louis Pasteur, aangezien die 'germs' functioneren als een soort 
'aaseters' als gevolg van het terrein waarin ze verkeren. Ze bestaan en zijn aanwezig om rotzooi op te 
ruimen. 
 
We hebben een microbioom dat stikt van de micro-organismen. Als er meer rotzooi is om op te ruimen, 
zullen er meer micro-organismen komen door vermenigvuldiging. 'Virussen' / exosomen (lees ook: 
specifieke strengen RNA / DNA) worden van binnenuit je cellen aangemaakt, in de zogenaamde gast-
heercel, zoveel als je lichaam nodig heeft. 
 
En als met het woord virus, vergif wordt bedoeld (ik verwijs naar Latijn), dan zou ik een toxisch che-
misch brouwsel (bijv. vaccin), rotzooi in je leefmilieu (denk aan bijv. grond, lucht, water, etc.) en be-
paalde straling daartoe rekenen. Het is helaas voor veel mensen onduidelijk of een 'germ' nou een 
oorzaak of een gevolg van ziekte (dis-ease) is. En dat komt, omdat ze zich niet / nooit met de visie (van 
de terrain theory, hebben beziggehouden. 
Er kunnen naast deze genoemde terreinomstandigheden meer factoren aanwezig zijn, waardoor je 
ziek kunt worden. Bijvoorbeeld door vitaminen, mineralen en/of sporenelementen tekorten. 
Martin Vrijland schreef o.a.:  
 
Alle lockdown, anderhalve meter, mondkapjes, vaccins en overige maatregelen zijn allemaal geba-
seerd op de propagandaleugen dat virussen buiten het lichaam zouden kunnen overleven en besmet-
telijk zouden zijn. Die maatregelen zijn nergens voor nodig, ongeldig en bovendien onmenselijk en zeer 
schadelijk. 
Virussen zijn lichaamseigen opruimmechanismen en zijn de schoonmaakzeepjes die onze eigen cellen 
aanmaken op basis van opgelopen omgevingsvervuiling. Soms is die vervuiling collectief en worden 
mensen die in dezelfde omgeving wonen dus collectief ziek. De enige andere manier om ziek te worden 
is door externe, geforceerde toediening van vervuiling. Dit kan zijn door lab-gekweekte zogenaamde 
virussen (ook wel vaccins genoemd): door inspuiting of door intranasaal vaccins (in de neus ingebracht, 
zoals bij de PCR-test) of door medicatie, enzovoort. 
Bijpassende video van Dr. Lorraine Day: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0HH0_YaW4ro&feature=emb_logo 

_____________________________________________ 
 

LAAT HET LICHT NIET DOVEN  
 
Lieve mensen,  
Doe je onderzoek. Je lichaam is het huis waar jij in woont!  
Met elke dag die vordert zie ik het moment naderen dat ik geacht word honderden, wellicht duizenden 
mensen te vaccineren met een vaccin waarbij ik nog altijd twijfels heb. Minister de Jonge kan het vaccin 
wel bagatelliserend vergelijken met een frikandel, maar mijn praktijk is geen snackbar. 
Eerst is ter twijfel over het vaccin zelf: hoe goed is het onderzocht? Is er openheid over de bijwerkin-
gen? Blijkens de medische literatuur ben ik niet de enige die zich hierover zorgen maakt: zie bijvoor-
beeld deze link en zelfs de mededeling van van Dissel in mijn vorige post. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0HH0_YaW4ro&feature=emb_logo
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Dan is er de vraag: doet het vaccin wat het moet doen? Wat er tot nu toe bewezen is, is dat het ver-
koudheid, keelpijn en hoestklachten door het coronavirus kan voorkomen: niet meer dan dat. Heel 
terloops maar ten onrechte wordt daaraan de suggestie verbonden dat het dus ook ziekenhuisopname 
en sterfte voorkomt. Maar lieve mensen, dat is niet meer dan een aanname en daarvoor ontbreekt 
ieder bewijs. Waarom is de overheidsvoorlichting daar niet eerlijk over? Spelen hier andere belangen? 
Als ik daarover nadenk dan word ik heel somber. Want voor het voorkomen van verkoudheid of keel-
pijn hoeft de maatschappij niet op slot, hoeven duizenden mensen niet failliet te gaan en mag je een 
vaccin niet verplichten. 
  
DE ECHTE VRAAG  
De echte vraag is dus: voorkomt het dat mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, voor-
komt het dat ze naar de IC moeten of sterven? Misschien is dat zo. Maar voordat je miljoenen gezonde 
mensen min of meer onder dwang blootstelt aan een onbekend vaccin is er toch echt meer bewijs 
nodig dat dit effect ook echt bereikt wordt. En daarover zijn grote twijfels zoals ook het College ter 
beoordeling van Geneesmiddelen recent in haar persconferentie toegaf. Die twijfels worden eveneens 
gerapporteerd in een van de meest gerenommeerde internationale medische vakbladen. 
 
ZELFBESCHIKKING STAAT BOVEN ALLES  
Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin 
te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog 
nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt , met uitzondering van 
wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf - en zelfs dan deed ik het met pijn in 
het hart. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccine-
ren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat 
gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons 
beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. 
 
De meeste dokters willen zich liefst buiten de politiek houden en ik ben geen uitzondering daarop. 
Maar nu voelt het als onontkoombaar om verantwoordelijkheid te nemen, voor mij voelt het nu bijna 
als wegduiken om dat niet te doen. Het was de realisatie van die verantwoordelijkheid die me er tien-
tallen jaren geleden al toe bracht om actief te worden binnen de medische beroepsgroep van Amnesty 
International, een organisatie die zich inzet voor het respecteren van mensenrechten. We werkten 
met name voor slachtoffers van regimes die het met die rechten en met de democratie niet zo nauw 
namen. De parallel met dat werk dringt zich nu aan me op – en dat is schokkend. Geleidelijk aan dringt 
het besef door: er staat meer op het spel dan de volksgezondheid.  
Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons ondanks genoemde twijfels opgedrongen wordt, 
accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen om-
helzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd 
worden en nog veel meer. De avondklok, zinloos symbool van onderdrukking, is al geen taboe meer 
en wekt buitengewoon kwalijke associaties op.  
 
Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht 
van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. Die vrijheid, 75 jaar ge-
leden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen 
afgebroken. En we laten het gebeuren!  
Dit gaat over veel meer dan een virus. Alles in mij schreeuwt dat het tijd is om de naïviteit af te schud-
den. Niet comfortabel, maar wel bitter noodzakelijk.  Laat het licht niet doven.  
 
©️ Jan Vingerhoets  
Ingestuurd door een van onze lezers 
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Vaccinatie 
 

 
 
Er is veel te doen om de C-19 vaccinaties. We delen diverse linkjes, berichten en informatie die ons van 
diverse kanten hebben bereikt. 
 
Als je nog twijfelt 
‘Als je nog twijfelt of je die injectie nog wilt nemen. Kijk hier eens naar. 
Voor de twijfelaar dus. Geef me als je dit gelezen hebt nog een reden waarom. 
Vragen aan de regering die we allemaal zouden moeten stellen.... 

Als ik gevaccineerd word:                       
1.- Kan ik stoppen met het dragen van het masker? 
- Nee 
2.- Kunnen ze restaurants etc. heropenen en werkt iedereen normaal? 
- Nee 
3.- Ben ik bestand tegen covid? 
- Misschien, maar we weten het niet precies, het zal je waarschijnlijk niet stoppen om het te krijgen 
4.- Ik zal tenminste niet meer besmettelijk zijn voor anderen? 
- nee je kunt het nog steeds doorgeven, misschien, niemand weet het. 
5.- Als we alle kinderen vaccineren, zal de school dan weer normaal functioneren? 
- Nee 
6.- Als ik gevaccineerd ben, kan ik dan stoppen met het sociaal distantiëren? 
- Nee 
7.- Als ik gevaccineerd ben, kan ik dan stoppen met het desinfecteren van mijn handen?  
- Nee 
8.- Als ik en mijn grootvader beide zijn gevaccineerd, kunnen we elkaar dan knuffelen? 
- Nee 
9.- Worden bioscopen, theaters en stadions opnieuw geopend dankzij vaccins? 
- Nee 
10.- Zullen de gevaccineerden zich kunnen verzamelen? 
- Nee 
11.- Wat is het werkelijke voordeel van vaccinatie? 
- Het virus zal je niet doden.  
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12.- Weet je zeker dat het mij niet zal doden? 
- Nee 
13.- Als het virus me statistisch gezien toch niet doodde... Waarom zou ik me laten vaccineren? 
- Om anderen te beschermen. 
14.- Dus als ik gevaccineerd word, zijn de anderen 100% zeker dat ik ze niet besmet? 
- Nee 
15.- Mocht je vaccinatie schade oplopen, kun je je dan wenden tot de producent? 
- Nee! 
Dus het vaccin geeft geen immuniteit. 
Elimineert het virus niet. 
Het voorkomt de dood niet. 
Garandeert niet dat je het niet krijgt. 
Het voorkomt niet dat je het krijgt. 
Het weerhoudt je er niet van om het door te geven... 
Dit neemt de noodzaak van een reisverbod niet weg. 
Het is niet nodig om bedrijven te sluiten. 
Sluit de noodzaak van afsluitingen niet uit. 
Maakt de noodzaak van maskering niet overbodig. 
Dus...waarom moesten we ons ook alweer laten vaccineren?’ 
I rest my case 
Gelezen op Facebook 
 
Hier past dit korte filmpje uit de persconferentie over het vaccin bij. 
Het beschermt tegen ziekte, je weet niet of een infectie voorkomen wordt en of het dan overgedragen 
wordt.  
https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/videos/1755140904868736 
 

Waarschuwingen van wetenschappers, artsen etc 

Bezint eer gij begint! 
“Massa mRNA Vaccinatie is onnodig en roekeloos”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters. 
Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op 
zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA 
vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn. 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B1jG5FvDHiI&feature=share 
 
Dr Wakefield legt de werking van mRNA vaccins uit en waarschuwt voor de enorme risico's van deze 
experimentele techniek. 
https://www.youtube.com/watch?v=SEBmziG3xa8&fea-
ture=share&fbclid=IwAR0wqbPnlG8GK3iz0ErFVg143GXg5DQSddADAlGSz4xX4tV48TpFOvG-b3s 
 
Overal is weer gedoe over Andrew Wakefield. Daarom maar weer een keer mijn verhaal over deze 
held. Ga er dit keer lekker voor zitten. 
Waar dan ook geschreven wordt over Andrew Wakefield, een internist, steeds maar wordt gezegd dat 
hij beweerde dat autisme zijn oorsprong vindt in de BMR-vaccinatie, in het Engels de MMR-vaccina-
tion. Ik vond het wel eens tijd worden om naar de bron te gaan: het oorspronkelijke artikel, gepubli-
ceerd in The Lancet, Vol. 351 op 28 februari 1998. Om maar met de deur in huis te vallen: in dit artikel 
staat juist het omgekeerde. Lees mee: 
“We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome 
described. (Bedoeld wordt hier autisme.) Virological studies are underway that may help to resolve 
this issue. If there is a causal link between measles, mumps, and rubella vaccine and this syndrome, a 
rising incidence might be anticipated after the introduction of this vaccinein the UK in 1988. Published   

https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/videos/1755140904868736
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B1jG5FvDHiI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=SEBmziG3xa8&feature=share&fbclid=IwAR0wqbPnlG8GK3iz0ErFVg143GXg5DQSddADAlGSz4xX4tV48TpFOvG-b3s
https://www.youtube.com/watch?v=SEBmziG3xa8&feature=share&fbclid=IwAR0wqbPnlG8GK3iz0ErFVg143GXg5DQSddADAlGSz4xX4tV48TpFOvG-b3s
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evidence is inadequate to show whether there is a change in incidence or a link with measles, mumps, 
and rubella vaccine.” 
Moet het nog duidelijker? WE DID NOT PROVE AN ASSOCIATION BETWEEN MEASLES, MUMPS AND 
RUBELLA VACCINE AND THE SYMPTOM DESCRIBED. 
Dat er een ‘rising incidence’ is waar te nemen sinds er überhaupt gevaccineerd wordt, is inmiddels 
toch wel duidelijk. Misschien wil men dit niet onderzocht hebben, maar een nieuwsgierig onderzoeker 
kan toch wel een onderzoeksvraag formuleren, denk ik dan maar. 
In dit boek zal ik het oorspronkelijke artikel in zijn geheel opnemen, zodat de lezer kennis kan nemen 
van dit – door The Lancet – teruggetrokken artikel. Het oorspronkelijke artikel dateert van 28 februari 
1998 en The Lancet trok het pas terug op 2 februari 2010. Ik denk dat er maar weinigen zijn die dit 
weten. Dat betekent dat het artikel 12 jaar (!!!!) een plaats had in de officiële publicaties van een 
toonaangevend, medisch-wetenschappelijk tijdschrift. Wat is er gebeurd in die 12 jaar? Kan het zo zijn 
dat ‘men’ de bui zag hangen en vreesde voor zeer grote claims als dit onderzoek voortgezet zou wor-
den? Jarenlang was het een onopvallend artikel en uiteindelijk heeft ‘men’ een stok gevonden om de 
hond te slaan: er was een klein missertje in een onderzoeksprotocol. Nu wordt Andrew Wakefield als 
grote bedrieger weggezet, hij kan geen goed meer doen. Het heeft ‘even’ geduurd voordat The Lancet 
het betreffende artikel terugtrok. Mag ik eens vragen hoe het zit met die ‘peers’ die zijn artikel ‘revie-
wed’ hebben en hoe het zit met zijn 12 mede-auteurs? Zijn dat tegelijk ook charlatans en hoe zit het 
hun eer en goede naam? Ik adviseer iedereen om maar eens naar hem zelf te gaan luisteren en dat 
doe je door kennis te nemen van de videoserie ‘Vaccines Revealed’. Deel 1 daarvan opent met een 
lang interview waarin hij zelf uitlegt wat er nou precies gaande was rondom het artikel. Geloof niet 
wat over hem gezegd wordt, maar luister naar hem zelf. 
Ik ben geen wetenschappelijk onderzoeker, dus van mij zal het niet komen, maar er is toch wel een 
wetenschappelijk onderzoeker die een adequate onderzoeksvraag kan formuleren. Kan het zijn dat 
deze wetenschappelijk onderzoeker geen middelen zal kunnen krijgen om het onderzoek uit te voe-
ren? Wie zouden gebaat zijn met een dergelijk onderzoek? Hooguit de ouders van kinderen met au-
tisme of een autisme verwante stoornis, vooral wanneer zij betrokken worden bij een dergelijk onder-
zoek. Niet de beleidsmakers en uitvoerders rondom vaccinaties en al helemaal niet de farmaceutische 
industrie. 
Barbertje moest hangen en barbertje hangt ook: zijn artsentitel is Andrew Wakefield ontnomen en al 
zijn andere artikelen in The Lancet zijn ook teruggetrokken. Daardoor kan hij inmiddels wel vrijuit spre-
ken en is betrokken geraakt bij maken van de film ‘Vaxxed, from cover up to catastrophy’, een film die 
de overheid het liefst verboden zou zien. Overheden moeten niet vreemd opkijken dat films als 
‘Vaxxed’ geproduceerd worden. Overal waar deze film gepland staat voor vertoning, ontstaan grote 
problemen en worden vertoners onder druk gezet de vertoning af te gelasten. Hoe erg moet het wor-
den voordat het tot een dialoog kan komen. Ook dat is mijn eigen ervaring. Om naar mij werk te komen 
kijken (in mijn praktijk in Nederland en in Malawi) heb ik inmiddels viermaal een uitnodiging laten 
uitgaan (naar het RIVM, een lid van de GezondheidsRaad, een freelance journaliste en een medisch 
studente) en viermaal is die uitnodiging afgeslagen. Het enige wat ik wilde laten zien is mijn werk. Is 
het bedreigend? Moet men terugkomen op een idee, een mening, een ‘waarheid’? De instituties zitten 
er heel strak in: het vaccinatiebeleid moet uitgevoerd blijven worden, het zal nog verder worden uit-
gebreid en men houdt vol dat het heilzaam is voor onze kinderen. Inmiddels is overduidelijk dat dat 
niet het geval is. 
Van ‘Virological studies are underway that may help to resolve this issue’ zal het niet komen. Dergelijke 
studies zullen niet uitgevoerd worden en als ze er al zijn krijgen ze ook het stempel: ‘Retracted’. 
Mag ik nog even verder gaan met citeren uit het artikel van Andrew Wakefield? 
Onder ‘Results’ (linker kolom op de tweede pagina) lezen we het volgende: “In eight children (van de 
12 beschreven kinderen), the onset of behaviour problems had been linked, either by the parents or 
by the child’s physician, with measles, mumps, and rubella vaccination. Five had had an early adverse 
reaction to immunization (rash, fever, delirium; and, in three cases, convulsions). In these eight chil-
dren the average interval form exposure to first behavior symptoms was 6,3 days (range 1 – 14).” 
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Omdat ik graag wil dat iedereen die dit leest, kennis kan nemen van de inhoud zal ik de vertaling er bij 
leveren. 
“Bij 8 kinderen (er werden er 12 in het onderzoek beschreven) werd het begin van de gedragsproble-
men door de ouders of door de huisarts van het kind gelinkt aan de BMR-vaccinatie. 5 van hen hadden 
een snelle reactie op de vaccinatie (huiduitslag, koorts, delirium en – bij drie kinderen – convulsies/toe-
vallen. Bij deze 8 kinderen was het gemiddelde verloop van tijd na de vaccinatie tot aan de eerste 
gedragssymptomen 6,3 dagen (binnen een range van 1 tot 14 dagen). 
Wat staat hier? Hier staat dat het voor de ouders of de behandelend huisarts (physician) duidelijk was 
dat de gedragsproblemen ontstonden na de BMR-vaccinatie. Of zijn deze ouders ook knettergek even-
als de behandelende huisartsen. Drie van de twaalf kinderen reageerden met convulsies na de vacci-
natie. Dat is 25% van het onderzochte aantal. Om je rot te schrikken. Hier is het niet Andrew Wakefield 
et al. (et al. betekent: de mede-auteurs van zijn artikel) die dit melden, maar het zijn de behandelend 
huisartsen en ouders. Reden voor een onderzoekje lijkt me. Wil je je als beleidsmaker of als columnist 
niet helemaal belachelijk maken, dan lijkt het me wel goed dat je dit artikel maar eens heel goed leest 
en out of the box van voren af aan begint na te denken en iets doet om te voorkomen dat in de media 
wordt nageblaat dat Andrew Wakefield een charlatan en een oplichter is. 
Is er nog een slimmerik die dit onderzoek eens wil overdoen? Ik ben bang dat er geen enkele geldschie-
ter te vinden zal zijn die een dergelijk onderzoek wil financieren. Je kunt het ‘vermeende vuil’ wel onder 
het vloerkleed vegen, maar daarmee bestaat het nog wel. Beste lezer(es), er is een flink probleem 
gaande. 
Het artikel vermeldt nog een addendum (een ultrakorte toevoeging, die vlak voor de deadline van het 
artikel is toegevoegd): “Up to January 28 1998 a further 40 patients have been assessed, 39 with the 
syndrom.” (Tot aan 28 januari 1998 werden nog 40 patiënten beoordeeld, 39 van hen met het syn-
droom.) Kortom, het zijn er niet weinigen. Voor de goede orde, Andrew Wakefield werkte als internist 
aan het Royal Free Hospitaland School of Medicine, London NW3 2QG, UK. 
Je zou toch denken….. Ja, wat denk je dan eigenlijk? Wat denkt dan het RIVM? Wat denkt dan de Ge-
zondheidsRaad? Wat denkt de minister? 
Met dank aan Arjen Pasma, via facebook 
 
Verschillende wetenschappers waarschuwen voor het coronavaccin. De geheel nieuwe techniek die 
men aanwendt in dit vaccin, is niet dat van een gewoon vaccin, waar men een immuunreactie wil te-
weegbrengen tegen resten van het virus. Met het coronavaccin wordt mRNA ingebracht van dat virus, 
dat zich zal inbouwen in uw eigen DNA in uw cellen, waardoor die een eiwit zullen aanmaken van dat 
virus, waarna het immuunsysteem dat eiwit zou moeten aanvallen. Maar eigenlijk komt het min of 
meer neer op genetische manipulatie. De gevolgen zijn dan ook compleet onbekend. 
De wereldberoemde microbioloog Sucharit Bhakdi, M.D., verscheen afgelopen woensdagavond op Fox 
News om de wereld te waarschuwen voor een haastig geproduceerd COVID-19-vaccin. 
https://eindtijdklok.org/2020/12/04/top-microbioloog-over-het-coronavaccin-het-is-gevaarlijk-en-
zal-je-ondergang-wor-
den/?fbclid=IwAR2sRbzSqJCd2LaPScsJ0DPMDJ4QXHsNGge72RQSSnGrd80bG4lwlTGLfLo 
 
We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet zonder gevaar is, 
schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. “Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevacci-
neerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een 
ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.” 
https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/?fbclid=IwAR3CEK-
l99aQnAx0M2UZDJNzAWRoztWGsZdYGVU0ci9ZM31ivzq9nDZfqjQ 
 
DE VIDEO VAN DR. LOUISE LAGENDIJK 
Dit is een vertaling van het filmpje van Dr. Louise Lagendijk 
MRna vaccin. Dat is wat we in Nederland krijgen. Dna zit in iedere cel. Al je info is erin opgeslagen. Dna 
is je recept en alle mogelijkheden zijn daarin opgeslagen. 

https://eindtijdklok.org/2020/12/04/top-microbioloog-over-het-coronavaccin-het-is-gevaarlijk-en-zal-je-ondergang-worden/?fbclid=IwAR2sRbzSqJCd2LaPScsJ0DPMDJ4QXHsNGge72RQSSnGrd80bG4lwlTGLfLo
https://eindtijdklok.org/2020/12/04/top-microbioloog-over-het-coronavaccin-het-is-gevaarlijk-en-zal-je-ondergang-worden/?fbclid=IwAR2sRbzSqJCd2LaPScsJ0DPMDJ4QXHsNGge72RQSSnGrd80bG4lwlTGLfLo
https://eindtijdklok.org/2020/12/04/top-microbioloog-over-het-coronavaccin-het-is-gevaarlijk-en-zal-je-ondergang-worden/?fbclid=IwAR2sRbzSqJCd2LaPScsJ0DPMDJ4QXHsNGge72RQSSnGrd80bG4lwlTGLfLo
https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/?fbclid=IwAR3CEK-l99aQnAx0M2UZDJNzAWRoztWGsZdYGVU0ci9ZM31ivzq9nDZfqjQ
https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/?fbclid=IwAR3CEK-l99aQnAx0M2UZDJNzAWRoztWGsZdYGVU0ci9ZM31ivzq9nDZfqjQ
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Rna is de vertaler van het Dna en maakt proteïne. 
Proteïnes zijn de blokken van je cel. Je immuunsysteem reageert op onbekende proteïnen. 
Bij een 'normaal' vaccin krijg je proteïnen ingespoten en reageert je immuunsysteem op die Proteïne.  
Het MRna vaccin is niet getest op grote groepen al doet men dat wel zo lijken. 
Bij dit vaccin krijg je RNA ingespoten. Je gaat dus een stapje hoger op de lijn. 
Dit RNA moet nog een proteïne maken. Eigenlijk zet je een nieuwe vertaler in je natuurlijke lijn. Een 
geprogrammeerde vertaler omdat dit RNA verschillende proteïnen maakt. 
Waar jouw eigen vertaler een lichaamseigen reactie geeft en een proteïne maakt, geeft het RNA dat 
je krijgt via het vaccin, een reactie die verschillende Proteïnen los laat. Je krijgt dan steeds een prikke-
ling van het immuunsysteem. Wanneer het immuunsysteem een proteïne niet herkent zal het een 
reactie geven. Wanneer het lichaam dat vaak doet, kan het zelfs zo zijn dat het in een overreactie komt 
en het lichaam het eigen lichaam aanvalt. 
Auto-immuunziekte. 
Normaal verdwijnen de proteïnen van het oude vaccin. Bij een MRna vaccin heb je de vertaler vervan-
gen, de Proteïnen zijn dan de bouwblokken van je cel.  
Dus je cellen worden anders opgebouwd omdat dit Rna verschillende bouwblokken maakt.  
Kortom dit is een dokter die waarschuwt en kennis heeft van zaken. 
Wanneer je het vaccin neemt, ben je ten eerste onderdeel van een medisch experiment.  
Men heeft dit NIET uitgebreid op mensen getest en de dierproeven overgeslagen. 
GENETISCHE MANIPULATIE  
Ten tweede verandert het of kan het de opbouw van je cellen veranderen.  
Dit heet genetische manipulatie. Men heeft geen idee wat het effect is op de langere termijn. En ook 
niet op de korte trouwens, veel mensen geven een reactie na 3 dagen. En er belanden ook mensen op 
de ic. 
Ten derde: Als het immuunsysteem je eigen lichaam aanvalt en je een cytokine storm krijgt of een 
heftige allergische reactie, of je ineens witte bloedlichaampjes mist… wat dan?  
Men kent dit vaccin in een lichaam niet er is geen garantie dat dokters hier direct een antwoord op 
hebben.  
Dit is hoe ik het verhaal heb gehoord. Vul me aan als ik het niet goed heb begrepen, ga met mij in 
gesprek. 
Deze dokter vond het urgent om te vertellen en omdat ze het in het Engels deed wilde ik het graag 
vertalen. Informeer jezelf voordat je het neemt. Een keer ingespoten krijg je het er niet meer uit. En 
als ik dit goed heb begrepen, heeft men geen flauw idee wat men je inspuit, maar nog veel belangrijker 
wat deze stoffen precies in je lichaam veroorzaken. 
Dit vaccin is namelijk nooit eerder gebruikt. Het is iets nieuws en men gaat nu uitvinden hoe het werkt. 
Maar ach, er wordt goed mee verdiend en niemand kan aansprakelijk worden gesteld wanneer jij toe-
stemming geeft. 
Ken je rechten en doe je onderzoek. De media of de regering zal je dit niet vertellen. 
80% krijgt covi en merkt er niets van. Er zijn medicijnen en op www.zelfzorgcovid19.nl vind je heel veel 
informatie.  
© Anniek Oosting  
http://www.youtube.com/watch?t=23... 
 
ACH, HET IS MAAR EEN VETBOLLETJE  
Ach het is maar een "vetbolletje" met huis- tuin- en keukenmiddelen als zout, water en suiker! Je kunt 
het bijna zelf maken, en oh ja, by the way, er zit ook een genetische opdracht in!  
Schandalig hoe openlijk ze het volk voorliegen. Geloven ze het zelf eigenlijk wel?  
Dat de opdrachtgever zelf wordt afgebroken is toch helemaal niet het punt, het gaat natuurlijk om de 
‘opdracht’ die overblijft, de instructie aan je lichaam om iets te bouwen. Zoals deze pro-vaxxer het 
formuleert.  

http://www.zelfzorgcovid19.nl/
http://www.youtube.com/watch?t=23
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Moderna spreekt zelf in computertermen over het vaccin als 'the software of life', 'code', mRNA is 
volgens hun "the actual genetic code that instructs ribosomes to make protein. Utilizing these instruc-
tion sets gives our investigational mRNA medicines a software-like quality." 
Klinkt hoe dan ook niet als iets wat mijn lichaam nodig heeft.  
En voor de pragmatische mensen die denken dat ze met het vaccin hun oude vrijheden zullen terug-
krijgen... Op de vraag hoe groot de kans is dat je alsnog besmet wordt en besmettelijk bent voor an-
deren na vaccinatie antwoordde Marion Koopmans: "Dat is niet bekend / niet gemeten in de trial. Het 
is aannemelijk dat er wel iets van effect is maar er zijn geen data."  
GEEN DATA, oké! Hoe je het ook wendt of keert, dit is een enorm experiment op de mensheid. Het 
middel is erger dan de kwaal. De risico's te groot. En waar je sta je dan, als burger, straks, als blijkt dat 
je permanente schade hebt opgelopen? De Pharma-bedrijven hebben zich al ingedekt, ze zijn met zijn 
allen niet aansprakelijk.  
© Marjolein Van Pagee  
Naar aanleiding van dit artikel: 
https://www.bd.nl/brabant/microbioloog-jean-luc-murk-geeft-antwoord-op-prikvragen-dat-vac-
cin-is-gewoon-een-klein-vetbolletje~af732ef0/ 
 

Alarmerende berichten uit Engeland, in het bijzonder Londen. Am-
bulances staan in file te wachten voor ziekenhuisopname van covid 
patienten. Dit nieuws werd op deze manier gebracht door microbi-
oloog Hertzenberg in het praatprogramma Op1. Het zou fijn zijn als 
bij dit soort berichten een statistische onderbouwing zou worden 
gegeven. Volgens de site van de NHS is het aantal opnames en sterf-
gevallen zoals hiernaast in de grafiek weergegeven. 
Er is sprake van een stijging van het aantal opnames, die zijn hoog-
tepunt lijkt te hebben bereikt op 6 januari. Het aantal sterfgevallen, 
toegeschreven aan covid neemt toe van vrijwel geen naar 47 op 9 
januari, 93% van de sterfgevallen is van mensen boven 60 jaar. 
Engeland is vanaf 8 december aan het vaccineren. Er zijn tot 10 ja-
nuari 2.333.764 covid mRNA vaccins toegediend, voor 80 procent 
aan mensen boven 60 jaar. Ook zijn er al een aantal die een tweede 
injectie hebben gehad. 

In hoeverre de variant van covid zou bijdragen aan meer opnames en sterfgevallen kan niet worden 
bevestigd omdat de gevolgen van deze variant nog niet voldoende zijn onderzocht. Er zijn signalen dat 
de variant besmettelijker, maar minder dodelijk zou zijn. Dit past in de bevindingen van onder andere 
Nobelprijswinnaar Luc Montagnier in april 2020.  
Ad Broere 
 
Een internationaal gezelschap van een dertigtal artsen spreekt zich uit tegen het C. vaccin. Hun voor-
naamste bezwaren zijn dat er geen bewijzen zijn dat het werkt of veilig is, dat het experimenteel is en 
onnodig omdat er geen sprake is van een C. pandemie. Daarnaast geven ze aanwijzingen die we mis-
schien heel serieus moeten nemen. Wij voegen daaraan toe hun eerdere video’s waarin ze dieper op 
het gebruik van het vaccin ingaan. 
https://www.dlmplus.nl/2020/12/10/artsen-waarschuwen-voor-injectie/?fbclid=IwAR301prT-
nlWRVilqXq6EaNxFC6_9NqavWtSza9JODUx45JiFAFqdSDbuhq8 
 
Prominente Frans infectioloog over coronavaccin Pfizer: ‘Nog nooit zo’n groot aantal bijwerkingen ge-
zien’ 
De prominente Franse infectioloog Eric Caumes is zich een hoedje geschrokken van het aantal bijwer-
kingen 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.bd.nl/brabant/microbioloog-jean-luc-murk-geeft-antwoord-op-prikvragen-dat-vaccin-is-gewoon-een-klein-vetbolletje~af732ef0/
https://www.bd.nl/brabant/microbioloog-jean-luc-murk-geeft-antwoord-op-prikvragen-dat-vaccin-is-gewoon-een-klein-vetbolletje~af732ef0/
https://www.dlmplus.nl/2020/12/10/artsen-waarschuwen-voor-injectie/?fbclid=IwAR301prTnlWRVilqXq6EaNxFC6_9NqavWtSza9JODUx45JiFAFqdSDbuhq8
https://www.dlmplus.nl/2020/12/10/artsen-waarschuwen-voor-injectie/?fbclid=IwAR301prTnlWRVilqXq6EaNxFC6_9NqavWtSza9JODUx45JiFAFqdSDbuhq8
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https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-corona-
vaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/?fbclid=IwAR1LHhL1odB4bBgh-
MLQ10KiBrJuC2k9-LprmId_pPlkyU6T8pR8bCEQtPm0 
 

Bijwerkingen 

FDA PUBLICEERT LIJST MET MOGELIJKE ZIEKTEN EN LICHAMELIJKE REACTIES DIE KUNNEN OPTREDEN 
NA CORONASPUIT 
08/12/2020 De redactie Pandemie 41 reacties 
In een document van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) staat een afschrikwekkend 
lijstje van mogelijke ernstige ziekten en nadelige lichamelijke reacties die kunnen optreden na injectie 
met Covid-19 vaccins. Naast de dood worden onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, her-
sen- en ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor zwangerschappen en ge-
boorten, en tal van andere (auto-immuun) ziektes genoemd.  
Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van Covid vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevac-
cineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren) komt daarmee neer op een 
ernstige misdaad tegen de menselijkheid, omdat iedereen dringend wordt opgeroepen en impliciet 
gedwongen wordt een potentieel levensgevaarlijke stof in zijn lichaam te laten spuiten, dat daarna 
nooit meer ongedaan kan worden gemaakt. (Update 14/12) 
Op pagina 16 van de ‘CBER-plans for monitoring vaccine safety and effectiveness‘ van het Vaccines and 
Related Biological Products Advisory Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de Meeting 
Presentation COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van verwachte mogelijke tegenreacties op 
Covid-19 vaccins: 
 
Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en aandoening van het zenuwstelsel, dat mensen 
kunnen oplopen na bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en gevoelsverlies, moeite 
met lopen, slikproblemen, snel toenemende spierzwakte, ademhalingsproblemen, verlies van re-
flexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen coma. Het syndroom gaat meestal na een tijdje van-
zelf over, maar soms is het chronisch. In Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 mensen GBS. 
Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenen. Oor-
zaken: een virus of een vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone griepprik of het vaccin tegen 
H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij slechts 8 op de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 
en 2014 kregen 60 Amerikanen ADEM na een griepprik, en 12 na gevaccineerd te zijn tegen H1N1. 
Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken 
raakt, en waar 2 personen in de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer zeldzame aandoening 
die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op de 1 miljoen mensen optreedt. Dat 2 personen 
van slechts enkele duizenden deze aandoening opliepen door een Covid-19 vaccin, zal velen dan ook 
bepaald niet geruststellen. Deze twee vaccin slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of nauwelijks 
meer kunnen lopen. 
Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie zijn 
door het comité voor het gemak maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen aan of om de 
hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals hoofdpijn, koorts, nekpijn, toevallen, afwij-
kend gedrag, problemen met denken, persoonlijkheidsveranderingen, zintuiglijke verstoringen, ern-
stige vermoeidheid, slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, epileptische 
aanvallen, tremoren, desoriëntatie, angsten, verminderd bewustzijn, en coma. 
Stuiptrekkingen / toevallen. 
Hersenbloeding. 
Narcolepsie (de ‘slaapziekte’ waar enkele duizenden mensen aan lijden door het Mexicaanse griep-
vaccin in 2009. De Nederlandse staat heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s 
voor moeten uitkeren.) 

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-coronavaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/?fbclid=IwAR1LHhL1odB4bBghMLQ10KiBrJuC2k9-LprmId_pPlkyU6T8pR8bCEQtPm0
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-coronavaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/?fbclid=IwAR1LHhL1odB4bBghMLQ10KiBrJuC2k9-LprmId_pPlkyU6T8pR8bCEQtPm0
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/12/prominente-frans-infectioloog-over-coronavaccin-pfizer-nog-nooit-zon-groot-aantal-bijwerkingen-gezien/?fbclid=IwAR1LHhL1odB4bBghMLQ10KiBrJuC2k9-LprmId_pPlkyU6T8pR8bCEQtPm0
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Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het skelet acuut 
verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele tijd bij bewust-
zijn. 
Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende allergische reac-
tie, die na ieder vaccin kan optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo’n 500 tot 1000 personen door. 
De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen per jaar anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 
1980. Zou dat misschien iets met het fors toegenomen aantal vaccinaties te maken kunnen hebben? 
Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct. 
Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, dat hartfalen kan veroorza-
ken. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. 
Auto-immuun ziekte. 
De dood. 
Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van het Pfizer vaccin wordt zelfs expliciet 
gewaarschuwd dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid.‘) 
Multiple Sclerose en andere ‘demyelinisatie ziekten’ (MS is met afstand de bekendste, maar staat niet 
apart genoemd in het document). 
Niet-anafylactische allergische reacties. 
Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat stollingsproblemen veroorzaakt. Verschijnselen 
zijn o.a. onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, zwarte ontlasting, bloedbraken, 
bloedingen van slijmvliezen en heftige menstruaties. Wordt meestal behandeld met medicijnen, soms 
een bloedtransfusie. 
Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters die in het hele lichaam kunnen optre-
den. Symptomen: pijn in de borst, kortademigheid, problemen met praten, problemen met bewegen, 
huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, orgaanfalen. 
Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook longembolie onder valt. 
Atritis en artralgie / gewrichtspijn. 
Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan lymfekliersyndroom), een zeldzame aandoe-
ning waarbij de middelgrote bloedvaten ontstoken raken. 
Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S (Multisystem Inflammatory Syndrome 
in Children), een zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte. 
Door het vaccin versterkte ziekten. 
De Britse overheid gunde onlangs een contract aan Genpact in Londen voor de levering van speciale 
A.I. software, om het verwachte hoge aantal ernstige reacties op de Covid vaccinaties, die deze week 
in Groot-Brittannië zijn begonnen, te kunnen monitoren en registreren. Het Britse Oxford vaccin van 
AstraZeneca is tevens aangekocht door minister Hugo De Jonge. In oktober overleed één van de deel-
nemers in de laatste testfase. 
 
De neef van voormalig president John F. Kennedy heeft onlangs een openbare verklaring uitgegeven 
waarin hij mensen overal aanspoort om koste wat het kost de COVID-19-prik te vermijden, omdat deze 
een niet-geteste nieuwe technologie bevat die bekend staat als mRNA, waarvan de bijwerkingen op 
de lange termijn volledig onbekend zijn. 
 
Ook de Ierse professor Cahill wees erop dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-
virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen, maar zonder dat er ooit één vaccin werd goedgekeurd 
Ze wees erop dat er in de literatuur veel dierstudies zijn te vinden waarbij een groot deel van de dieren 
ernstig ziek werd of stierf, met als gevolg dat de coronavaccins niet goedgekeurd werden. Wat je nu 
ziet gebeuren, is dat vaccinontwikkelaars de dierstudies overslaan en het vaccin gelijk testen op men-
sen. Professor Cahill verwacht dat veel mensen die het vaccin nemen, last zullen krijgen van ernstige 
bijwerkingen of mogelijk zelfs zullen sterven. 
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Dave, hoofdonderzoeksingenieur: 
"Iedereen zegt steeds dat het vaccin bewaard moet blij-
ven bij een temperatuur van -70 graden Celsius (kooldi-
oxide - droogijs, vriest bij -78,5C). 
Dat betekent dat het bij die temperatuur niet actief is, 
maar wat betekent dat nu eigenlijk? Dat betekent dat 
er bij -70C slechts een zeer beperkte hoeveelheid la-
tente en/of kinetische energie kan worden uitgedrukt.  
Als het een explosief was, zou ik het kunnen begrijpen. 
Als het biologisch materiaal was, een virus of bacterie, 
die snel kan repliceren, zou ik het begrijpen. 
Als het een biologische nano-machine was die in stasis (bewegingloos) moet blijven tot aflevering, zou 
ik dat ook kunnen begrijpen. Als het gewoon een vaccin is dat de gebruikelijke adjuvanten bevat, be-
grijp ik het niet. 
De enige keer dat ik injecteerbaar materiaal heb gezien dat op dit soort extreme temperaturen moest 
worden gehouden, betrof een gemodelleerd AIDS-achtig virus dat werd gebruikt om RNA naar andere 
cellen te transporteren. Dit betekent een biologische motor die wordt gebruikt om DNA, en later het 
genetisch materiaal van de cellen die het doelwit zijn, te splitsen.  
Nu, dat beangstigt me omdat ik weet wat er gebeurt met binaire replicatie in cellulaire transportsys-
temen. Het eerste geïnjecteerde virus verandert een cel, waardoor er twee kopieën ontstaan. Deze 
twee kopieën veranderen op hun beurt twee andere cellen, waardoor er 4 kopieën ontstaan. Het ver-
dubbelt bij elke interactie. Op een gegeven moment verandert de helft van het lichaam de andere helft 
en sterft de gastheer. 
Het lijkt er dus op dat wat in deze vermeende 'vaccins' wordt gestopt, zeer energiek en buitengewoon 
gevaarlijk is.  
Als er een probleem is in mijn logica, leg me dit dan uit." 
 

 

 
Hoe duidelijk wil je het hebben dat men een commercieel verhaal aan het uitrollen is met totaal andere 
belangen? Er zijn ook geen buttons met 'Allergieclean' of 'kankerclean'. Verdeel en heers zaaien, men-
sen zonder muilkorf aanpakken. En de zinloosheid van een button C-19 clean, een test is voor reizen 
maximaal 3 dagen geldig als je wilt aantonen dat je C19 negatief bent  
 
 
 
 
 
 

Gevaccineerd? Dan moet u zich toch aan de regels houden, want u kan 
een ‘superverspreider’ worden 
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https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevacci-
neerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-
kan-een-superverspreider-worden/ar-
BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqy-
PiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-
bQyZYehg_diszRL6Lo 
 

 

De bijwerkingen in de praktijk 

Er hebben ons tal van berichten bereikt en worden op facebook veelvuldig gedeeld en ook in de kran-
ten lees je over de bijwerkingen na de C19 vaccinatie.  
De eerste verpleegkundige in Amerika Tiffany Dover Pontes viel voor het oog van de camera flauw (in 
Nederland zijn ze zo slim geweest Sanne al een week eerder te vaccineren en zogenaamd rechtstreeks 
uit te zenden), heeft daar na 10 minuten een toelichting op gegeven en is vervolgens uit beeld verdwe-
nen. Van alle kanten komt het bericht dat ze is overleden wat door het ZH en de MSM wordt ontkend. 
Haar facebook pagina is afgesloten, op haar Instagram account is sinds 14 december niets meer ge-
deeld. Ze heeft intussen bijna 50.000 volgers die haar vragen om een teken van leven. 
Artsen en verpleegkundigen die zijn overleden, ziek zijn geworden, alsnog C19 hebben gekregen, ook 
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Een greep 
Het gaat hard: 55 Amerikanen overleden na coronavaccins 
Noorse medicijnagentschap linkt 13 sterfgevallen aan coronavaccin 
75-jarige vrouw levenloos gevonden na tweede dosis coronavaccin 
Het komt steeds dichterbij: 10 Duitsers sterven na coronavaccin 
Kroatische vrouw overlijdt dag na coronavaccin 
Jongeman (23) krijgt ‘zeldzame, levensbedreigende aandoening’ na coronavaccin 
Een verzorgingstehuis telde 0 coronadoden. Toen begon men met vaccineren en stierven er mensen 
Honderden mensen belanden op spoedeisende hulp na coronaprik 
Helft bewoners verzorgingstehuis krijgt corona na coronavaccin, Spaanse overheid grijpt in 
Jonge arts raakt verlamd na coronavaccin van Pfizer, familie luidt noodklok 
In IJsland zijn 3 mensen overleden na het coronavaccin 
Zorgmedewerker die 2 dagen na coronavaccin overleed ‘was kerngezond’ 
Mexicaanse arts belandt op IC na coronavaccin Pfizer 
Honderden mensen besmet met corona na Pfizer-vaccin 
Zwitsers kanton: persoon overleden na coronavaccin van Pfizer 
13 proefpersonen overleden tijdens onderzoek Moderna-coronavaccin 
 
Zie deze link voor bovenstaande berichtjes: https://www.ninefornews.nl/categorie/buitenland/  

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevaccineerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-kan-een-superverspreider-worden/ar-BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqyPiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-bQyZYehg_diszRL6Lo
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevaccineerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-kan-een-superverspreider-worden/ar-BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqyPiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-bQyZYehg_diszRL6Lo
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevaccineerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-kan-een-superverspreider-worden/ar-BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqyPiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-bQyZYehg_diszRL6Lo
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevaccineerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-kan-een-superverspreider-worden/ar-BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqyPiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-bQyZYehg_diszRL6Lo
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevaccineerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-kan-een-superverspreider-worden/ar-BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqyPiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-bQyZYehg_diszRL6Lo
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/politiek/gevaccineerd-dan-moet-u-zich-toch-aan-de-regels-houden-want-u-kan-een-superverspreider-worden/ar-BB1bWlcX?fbclid=IwAR1vtqyPiL5wM1sZTaUu7YsRF3eoChTDXyALyUvn-bQyZYehg_diszRL6Lo
https://www.ninefornews.nl/categorie/buitenland/
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Overige linkjes en interessante websites 
 
Hoe Bill Gates, Hugo de Jonge en Farmaceut AstraZeneca, gedeald hebben. 
https://changeeuropenow.com/2020/06/29/hoe-bill-gates-hugo-de-jong-en-farmaceut-astra-
zeneca-gedeald-hebben/ 
 
Bill Gates: Vaccinaties moeten de wereldbevolking uitdunnen 
https://healthwatch.eu/nl/bill-gates-vaccins-moeten-wereldbevolking-uitdun-
nen/?fbclid=IwAR0y252JQP8dPRBzmrUwuagw_F82AGyZs_qvr6u1k3RIrWNXTBrJ0K0QPB4 
 
Spaanse griep kostte 20 miljoen doden, maar was het wel een griep 
https://www.dlmplus.nl/2020/09/04/spaanse-griep-kostte-20-miljoen-doden-maar-was-het-wel-
een-griep/ 
 
Patiëntenorganisaties roepen overheid en artsen op: zet vitamine C therapie snel in bij COVID-19 en 
voorkom veel schade 
https://www.sepsis-en-daarna.nl/patientenorganisaties-roepen-overheid-en-artsen-op-zet-vita-
mine-c-therapie-snel-in-bij-covid-19-en-voorkom-veel-schade/?fbclid=IwAR199oz5tL6ip-
gvii04Om9uRJMDz12Gs35jQgqRdRpRz0YQWph7qtGHiwwA 
 
Topartsen onthullen hoe vaccinaties auto-immuunziekten creëren 
https://leefbewust.nu/artsen-onthullen-vaccins-auto-immuunziek-
ten/?fbclid=IwAR2qls7K9U30oSrE6qT8ChUlmKfGlRC6EfnwB293pw32waKzTwAuoJxD8D8 
 
virussen vanuit de 5 biologische wetten 
Sinds het begin van de jaren negentig staat de Duitse bioloog Dr. Stefan Lanka in de frontlinie van het 
uitdagen van de medische theorie waarin wordt gesteld dat virussen de oorzaak zijn van infectieziek-
ten zoals hepatitis, aids, griep, polio, herpes of mazelen. Caroline Markolin, PhD heeft de activiteiten 
van Dr. Lanka uitgebreid gepresenteerd in haar video “Virus Mania” 
https://www.germaansegeneeskunde.nl/virussen-en-de-gnm/ 
 
https://delezing.nl/wp-content/uploads/2020/08/W_FehldeutungVirus_A4_Teil_II_nie-
derla%C2%A8ndisch_Clean.pdf 
 
https://sites.google.com/site/dedruidewilsele/vzw-levensstroom/andere-kijk-op-ziekte-en-ge-
zondheid?authuser=0#h.p_ID_32 
 
manipulatie van cijfers 
GGD-opnames (OSIRIS) versus NICE-opnames 
Hierbij de letterlijke tekst van de cijferverantwoording Ziekenhuizen op het Corona Dashboard: 
"Osiris kent inmiddels echter een aanzienlijke onderrapportage van ziekenhuisopnames doordat de 
GGD’en niet altijd meer informatie krijgen over ziekenhuisopnames van Covid-patiënten." [2] 
Waarom zou er nu sprake zijn van onderrapportage aan de GGD'en? In maart waren de cijfers van de 
GGD'en nog heel accuraat, dus zou de onderrapportage dan niet het gevolg zijn van het onderstaande? 
"Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook 
ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19, maar die om een andere reden in het 
ziekenhuis zijn opgenomen." [2] 
https://www.linkedin.com/pulse/ziekenhuisopnames-beeld-lars-admiraal/?trackin-
gId=WiwXNTB9AE6b7UL9hwl%2Bog%3D%3D 
 
  

https://changeeuropenow.com/2020/06/29/hoe-bill-gates-hugo-de-jong-en-farmaceut-astrazeneca-gedeald-hebben/
https://changeeuropenow.com/2020/06/29/hoe-bill-gates-hugo-de-jong-en-farmaceut-astrazeneca-gedeald-hebben/
https://healthwatch.eu/nl/bill-gates-vaccins-moeten-wereldbevolking-uitdunnen/?fbclid=IwAR0y252JQP8dPRBzmrUwuagw_F82AGyZs_qvr6u1k3RIrWNXTBrJ0K0QPB4
https://healthwatch.eu/nl/bill-gates-vaccins-moeten-wereldbevolking-uitdunnen/?fbclid=IwAR0y252JQP8dPRBzmrUwuagw_F82AGyZs_qvr6u1k3RIrWNXTBrJ0K0QPB4
https://www.dlmplus.nl/2020/09/04/spaanse-griep-kostte-20-miljoen-doden-maar-was-het-wel-een-griep/
https://www.dlmplus.nl/2020/09/04/spaanse-griep-kostte-20-miljoen-doden-maar-was-het-wel-een-griep/
https://www.sepsis-en-daarna.nl/patientenorganisaties-roepen-overheid-en-artsen-op-zet-vitamine-c-therapie-snel-in-bij-covid-19-en-voorkom-veel-schade/?fbclid=IwAR199oz5tL6ipgvii04Om9uRJMDz12Gs35jQgqRdRpRz0YQWph7qtGHiwwA
https://www.sepsis-en-daarna.nl/patientenorganisaties-roepen-overheid-en-artsen-op-zet-vitamine-c-therapie-snel-in-bij-covid-19-en-voorkom-veel-schade/?fbclid=IwAR199oz5tL6ipgvii04Om9uRJMDz12Gs35jQgqRdRpRz0YQWph7qtGHiwwA
https://www.sepsis-en-daarna.nl/patientenorganisaties-roepen-overheid-en-artsen-op-zet-vitamine-c-therapie-snel-in-bij-covid-19-en-voorkom-veel-schade/?fbclid=IwAR199oz5tL6ipgvii04Om9uRJMDz12Gs35jQgqRdRpRz0YQWph7qtGHiwwA
https://leefbewust.nu/artsen-onthullen-vaccins-auto-immuunziekten/?fbclid=IwAR2qls7K9U30oSrE6qT8ChUlmKfGlRC6EfnwB293pw32waKzTwAuoJxD8D8
https://leefbewust.nu/artsen-onthullen-vaccins-auto-immuunziekten/?fbclid=IwAR2qls7K9U30oSrE6qT8ChUlmKfGlRC6EfnwB293pw32waKzTwAuoJxD8D8
https://www.germaansegeneeskunde.nl/virussen-en-de-gnm/
https://delezing.nl/wp-content/uploads/2020/08/W_FehldeutungVirus_A4_Teil_II_niederla%C2%A8ndisch_Clean.pdf
https://delezing.nl/wp-content/uploads/2020/08/W_FehldeutungVirus_A4_Teil_II_niederla%C2%A8ndisch_Clean.pdf
https://sites.google.com/site/dedruidewilsele/vzw-levensstroom/andere-kijk-op-ziekte-en-gezondheid?authuser=0#h.p_ID_32
https://sites.google.com/site/dedruidewilsele/vzw-levensstroom/andere-kijk-op-ziekte-en-gezondheid?authuser=0#h.p_ID_32
https://www.linkedin.com/pulse/ziekenhuisopnames-beeld-lars-admiraal/?trackingId=WiwXNTB9AE6b7UL9hwl%2Bog%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/ziekenhuisopnames-beeld-lars-admiraal/?trackingId=WiwXNTB9AE6b7UL9hwl%2Bog%3D%3D
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Lockdown tot de zomer?! Van Haga: Laat Nederland vrij! 
https://www.youtube.com/watch?v=yvPJ9jMwDg0&fbclid=IwAR2v3DtbsL-
1_JMpbnlq1pni9GMZz97RDQ5GZKndNyzeT1GlG3kX6tt_njY 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yvPJ9jMwDg0&fbclid=IwAR2v3DtbsL-1_JMpbnlq1pni9GMZz97RDQ5GZKndNyzeT1GlG3kX6tt_njY
https://www.youtube.com/watch?v=yvPJ9jMwDg0&fbclid=IwAR2v3DtbsL-1_JMpbnlq1pni9GMZz97RDQ5GZKndNyzeT1GlG3kX6tt_njY
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PCR test 
Diederik Gommers, lid van het OMT 
(outbreak management team) is het eens 
met het feit dat een positieve PCR-test 
GEEN besmetting is en het belangrijk is 
alleen mensen met symptomen te testen. 
En dat een positieve pcr test alleen niks 
zegt.  
Waarom worden positieve testuitslagen 
dan nog steeds besmettingen genoemd? 
En waarom testen ze nu dan ook mensen 
zonder symptomen?? 
En waarom is het hele beleid gebouwd 
rondom PCR-test uitslagen??? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duitse studie laat grote negatieve effecten op fysieke en psychologische gezondheid zien door mond-
maskers bij kinderen 
https://principia-scientific.com/study-most-children-harmed-mentally-physically-by-
masks/?fbclid=IwAR31o5Gzrs6BqcrXeO_exYqOuaBYmZJU3t4Z7R-8f9KN5_8YiNHaQopYK70 
 
Buitenparlementaire onderzoekscommissie 
https://bpoc2020.nl/verhoren/#video-archief 
 
HOE ZIT DAT MET DIE COVID-19 VACCINS? 
HOE ZIT HET MET DIE COVID-19 TESTS? 
https://www.vaccinatingovermydeadbody.com/ 
 
https://www.vrouwenvoorvrijheid.com/ 
 
https://artsencollectief.nl 
 
https://www.ninefornews.nl/ 
 
https://debataafschecourant.wordpress.com/ 
 
https://commonsensetv.nl/ 
 
http://www.transitieweb.nl 
 
http://wanttoknow.nl  
 
https://nulpuntenergie.net/blog/nulpuntenergie-groep-folder/ 
 
https://nulpuntenergie.net/ 
  

https://principia-scientific.com/study-most-children-harmed-mentally-physically-by-masks/?fbclid=IwAR31o5Gzrs6BqcrXeO_exYqOuaBYmZJU3t4Z7R-8f9KN5_8YiNHaQopYK70
https://principia-scientific.com/study-most-children-harmed-mentally-physically-by-masks/?fbclid=IwAR31o5Gzrs6BqcrXeO_exYqOuaBYmZJU3t4Z7R-8f9KN5_8YiNHaQopYK70
https://bpoc2020.nl/verhoren/#video-archief
https://www.vaccinatingovermydeadbody.com/
https://www.vrouwenvoorvrijheid.com/
https://artsencollectief.nl/
https://www.ninefornews.nl/
https://debataafschecourant.wordpress.com/
https://commonsensetv.nl/
http://www.transitieweb.nl/
http://wanttoknow.nl/
https://nulpuntenergie.net/blog/nulpuntenergie-groep-folder/
https://nulpuntenergie.net/
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Niets is wat het lijkt en the great reset 
 
We zijn grootgebracht in het concept, dat de aarde en zijn inwoners zijn gecreëerd door een god, een 
bron, die alleen naar Licht, Liefde en alles wat goed is, verlangde. Niets is minder waar. We zitten 
midden in een voor ons zeer slecht experiment, dat ons bijna, op een haar na, volledig had vernietigd. 
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-grote-verschuiving/?fbclid=IwAR2O14aPpoygloawa-
PyY0P6zciBZ80ZvuduDN5Ir4So7zj5_Vf9dZLjfgq0 
 

Simon Parkes’ gesprek met ‘Q’…!!! 
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/simon-parkes-gesprek-met-
q/?fbclid=IwAR0zWUOgsfnos_KOPDJkWVmfGYlA31jyucaSUyEpEChK0VkEtQ7RtxHYQAI 
 
Niets is wat het lijkt, de maskers vallen letterlijk af 
https://www.ellaster.nl/2021/01/14/de-maskers-vallen-af-letterlijk/ 
 
Frans artikel uit 2009 voorspelde de oprichting van een wereldregering door middel van een pandemie 
https://thewatchtowers.org/a-french-article-from-2009-predicted-the-establishment-of-a-world-
government-through-a-small-pandemic-attali-pandemic-could-open-door-for-world-govern-
ment/?fbclid=IwAR38HU14qursnghWh9JzbEBod9JP2-9pa2QJVM71avv1X1aBmC4bydnou7Y 
 
Dr. Antony Mueller, hoogleraar economie, zegt dat de ‘pandemie’ wordt gebruikt als dekmantel door 
de globalistische elite om kleine bedrijven te vernietigen en een nieuwe wereldorde te bespoedigen 
op basis van “expertocratie, klimaatgroene religie en brute ontvolking”. 
https://dissident.one/2020/12/28/duitse-econoom-zegt-great-reset-zal-een-crash-veroorzaken-
die-erger-is-dan-jaren-dertig/?fbclid=IwAR0_FFoy5O2eCK2KwUR5aYJVMP4S-cXsa-
XPee9CM19JrsQDoPIOMoUohUk 
 
De elites willen niet terug naar normaal. Zij hebben na het coronavirus een ‘Grote Reset’ gepland staan, 
schrijft de Ierse journalist Graham Dockery voor RT. De Grote Reset is een ambitieus plan dat in mei 
werd onthuld door de Britse prins Charles en Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF). 
Verschillende wereldleiders hebben zich aangesloten bij het plan door de term ‘Build Back Better’ te 
gebruiken. Hoe ziet het ‘nieuwe normaal’ eruit? 
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-zo-ziet-de-toekomst-eruit-als-de-elites-hun-zin-krij-
gen/?fbclid=IwAR3aWuHj003CnwYxe8Jpyy2vYUyVjZ0FT4-xFbV6yZVFRxg_tvtsa2do-DU 
 
Soeverein of corporatie? Wat is de mens? december 2020 
Het verhaal hieronder is een verzameling uit verschillende teksten, video’s, etc. Het gaat over de ma-
nier waarop overheden de levende mens beschouwen en behandelen. Een systeem waarbij je al jouw 
rechten kwijt bent als jij je niet soeverein verklaart. 
Zie de eenvoudige uitleg hieronder. Dit is slechts een uitgangspunt Bedenk dat iedereen beter zijn 
eigen onderzoek kan doen; iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn leven, voor de informatie die hij 
tot zich neemt, en wat hij ermee doet. Ga bij alles wat je doet uit van jouw innerlijke leiding. Veronica 
https://eventnl.wordpress.com/2020/12/26/soeverein-of-corporatie-wat-is-de-mens-december-
2020/ 
 
Nico Sloot: “Ik weet zeker: dit wordt het grootste schandaal van de eeuw” 
Hij is naar eigen zeggen naïef geweest, want hij had nooit gedacht dat zijn documentaire COVID19 – 
The System zoveel impact zou hebben. Hij ondervindt veel censuur rondom de film, wat ook de per-
soonlijke kant opgaat. “Dat is niet leuk.” Maar hij gaat stug door met de waarheid boven tafel krijgen. 
Mensen die kritische vragen stellen, worden vrij snel als complotdenker weggezet. Klopt dat wel? 
Deze week in de nieuwe rubriek ‘Een ander geluid’: internationaal ondernemer Nico Sloot.  

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-grote-verschuiving/?fbclid=IwAR2O14aPpoygloawaPyY0P6zciBZ80ZvuduDN5Ir4So7zj5_Vf9dZLjfgq0
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-grote-verschuiving/?fbclid=IwAR2O14aPpoygloawaPyY0P6zciBZ80ZvuduDN5Ir4So7zj5_Vf9dZLjfgq0
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/simon-parkes-gesprek-met-q/?fbclid=IwAR0zWUOgsfnos_KOPDJkWVmfGYlA31jyucaSUyEpEChK0VkEtQ7RtxHYQAI
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/simon-parkes-gesprek-met-q/?fbclid=IwAR0zWUOgsfnos_KOPDJkWVmfGYlA31jyucaSUyEpEChK0VkEtQ7RtxHYQAI
https://www.ellaster.nl/2021/01/14/de-maskers-vallen-af-letterlijk/
https://thewatchtowers.org/a-french-article-from-2009-predicted-the-establishment-of-a-world-government-through-a-small-pandemic-attali-pandemic-could-open-door-for-world-government/?fbclid=IwAR38HU14qursnghWh9JzbEBod9JP2-9pa2QJVM71avv1X1aBmC4bydnou7Y
https://thewatchtowers.org/a-french-article-from-2009-predicted-the-establishment-of-a-world-government-through-a-small-pandemic-attali-pandemic-could-open-door-for-world-government/?fbclid=IwAR38HU14qursnghWh9JzbEBod9JP2-9pa2QJVM71avv1X1aBmC4bydnou7Y
https://thewatchtowers.org/a-french-article-from-2009-predicted-the-establishment-of-a-world-government-through-a-small-pandemic-attali-pandemic-could-open-door-for-world-government/?fbclid=IwAR38HU14qursnghWh9JzbEBod9JP2-9pa2QJVM71avv1X1aBmC4bydnou7Y
https://dissident.one/2020/12/28/duitse-econoom-zegt-great-reset-zal-een-crash-veroorzaken-die-erger-is-dan-jaren-dertig/?fbclid=IwAR0_FFoy5O2eCK2KwUR5aYJVMP4S-cXsa-XPee9CM19JrsQDoPIOMoUohUk
https://dissident.one/2020/12/28/duitse-econoom-zegt-great-reset-zal-een-crash-veroorzaken-die-erger-is-dan-jaren-dertig/?fbclid=IwAR0_FFoy5O2eCK2KwUR5aYJVMP4S-cXsa-XPee9CM19JrsQDoPIOMoUohUk
https://dissident.one/2020/12/28/duitse-econoom-zegt-great-reset-zal-een-crash-veroorzaken-die-erger-is-dan-jaren-dertig/?fbclid=IwAR0_FFoy5O2eCK2KwUR5aYJVMP4S-cXsa-XPee9CM19JrsQDoPIOMoUohUk
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-zo-ziet-de-toekomst-eruit-als-de-elites-hun-zin-krijgen/?fbclid=IwAR3aWuHj003CnwYxe8Jpyy2vYUyVjZ0FT4-xFbV6yZVFRxg_tvtsa2do-DU
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-zo-ziet-de-toekomst-eruit-als-de-elites-hun-zin-krijgen/?fbclid=IwAR3aWuHj003CnwYxe8Jpyy2vYUyVjZ0FT4-xFbV6yZVFRxg_tvtsa2do-DU
https://eventnl.wordpress.com/2020/12/26/soeverein-of-corporatie-wat-is-de-mens-december-2020/
https://eventnl.wordpress.com/2020/12/26/soeverein-of-corporatie-wat-is-de-mens-december-2020/


 

 
61 

https://nieuws.nl/algemeen/20210113/nico-sloot-ik-weet-zeker-dit-wordt-het-grootste-schan-
daal-van-de-eeuw/?fbclid=IwAR0dvKh8_PQt_l_GFRuoP1eOGZLuhNcgHKndhV3ECBsxaU-
sajN1mbwYbOa8 
 
Marcel Messing 
NWO, biometrisch paspoort, verplicht Nano vaccin.  
(2006 voorspelling) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQjDVtn1Cm0&fbclid=IwAR3JQ43v7H6C75UnPbvE1ELs-
zgMekZGH4b-3Rt7z40tkYYFTB3BLHpcHgHc 
http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p389 
 
http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p389 
 
Laten we het vooral bij de feiten houden. Sceptische toehoorder: ‘Kom niet bij me aan met die com-
plottheorieën, zeg. 
https://www.sanneburger.com/healing/laten-we-het-vooral-bij-de-feiten-houden/ 
 
Grote Reset: Zo ziet de toekomst eruit als de elites hun zin krijgen 
Vaccinatiepaspoorten voor iedereen 
Digitale ID-kaarten en sociale kredietscore 
Feodale stelsel 
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-zo-ziet-de-toekomst-eruit-als-de-elites-hun-zin-krijgen/ 
 

_____________________________________________ 

Boek: De Coronaplandemie 
Zicht op een verborgen speelveld 
Een bijzonder en veelzijdig werk over dit cruciale tijdsgewricht 
 

 
In zes maanden tijd zijn België en Nederland onherkenbaar veran-
derd. Politici, bestuurders en deskundigen hebben het bijna enkel 
nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee moeten om-
gaan. De media spelen daarbij een bepalende rol. Voor nieuwe in-
zichten is nagenoeg geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende 
draconische maatregelen en de feitelijke situatie wordt met de dag 
groter. Hoe heeft het zover kunnen komen? 
Geschreven door: Erwin Pasmans 
uitgeverij Aspekt 2020 
 
Zie https://www.decoronaplandemie.nl/ 
Met een hartelijke groet, namens de auteur en alle betrokkenen bij 
het tot stand komen van dit boek, 
 
Mariette Versleijen 
 
 
 
 

  

https://nieuws.nl/algemeen/20210113/nico-sloot-ik-weet-zeker-dit-wordt-het-grootste-schandaal-van-de-eeuw/?fbclid=IwAR0dvKh8_PQt_l_GFRuoP1eOGZLuhNcgHKndhV3ECBsxaUsajN1mbwYbOa8
https://nieuws.nl/algemeen/20210113/nico-sloot-ik-weet-zeker-dit-wordt-het-grootste-schandaal-van-de-eeuw/?fbclid=IwAR0dvKh8_PQt_l_GFRuoP1eOGZLuhNcgHKndhV3ECBsxaUsajN1mbwYbOa8
https://nieuws.nl/algemeen/20210113/nico-sloot-ik-weet-zeker-dit-wordt-het-grootste-schandaal-van-de-eeuw/?fbclid=IwAR0dvKh8_PQt_l_GFRuoP1eOGZLuhNcgHKndhV3ECBsxaUsajN1mbwYbOa8
https://www.youtube.com/watch?v=oQjDVtn1Cm0&fbclid=IwAR3JQ43v7H6C75UnPbvE1ELszgMekZGH4b-3Rt7z40tkYYFTB3BLHpcHgHc
https://www.youtube.com/watch?v=oQjDVtn1Cm0&fbclid=IwAR3JQ43v7H6C75UnPbvE1ELszgMekZGH4b-3Rt7z40tkYYFTB3BLHpcHgHc
http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p389
http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p389
https://www.sanneburger.com/healing/laten-we-het-vooral-bij-de-feiten-houden/
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-zo-ziet-de-toekomst-eruit-als-de-elites-hun-zin-krijgen/
https://www.decoronaplandemie.nl/
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Mediteren 
 
Het belangrijkste op korte termijn is het verzoek aan eenieder om 'continu te mediteren'. Nee niet 
stilzitten etc. zoals je dat gewoon doet, maar over dag tijdens alles wat je doet. We kunnen slechts een 
mooiere toekomst creëren als wij daar vol voor gaan, iedereen en alle gelijkgezinden samen. Aangezien 
wel allemaal verschillende referentiekaders en leefomstandigheden kennen, zou het onverstandig zijn 
om op details te focussen - die zijn nl. voor iedereen anders, en daarmee zou er geen focus zijn. We 
moeten echter focussen, samen de schouders er onder zetten. Wat wij toch met z'n alle willen, is vrij-
heid. De vrijheid om zo te leven als wij dat zelf willen. Zonder dat anderen daar iets van kunnen en 
mogen vinden en zonder dat wij ons ongevraagd met anderen bemoeien. Leven en leven laten. 
 
Daarom dit voorstel: Concentreer je zo vaak als je kunt op het creëren van een positieve beeldschone 
wereld waarin eenieder naar eigen inzicht kan leven, in vreugde en liefde. En ga zelf alvast in die wereld 
wonen, in je gedachten. Maak het zo echt als je kunt. 
 
De rest komt vanzelf. Geen details erbij verzinnen, die ontstaan later vanzelf. Terug naar het leven dat 
we gewend zijn, zit er toch niet in. Alles gaat veranderen; het is aan ons, aan iedereen persoonlijk, om 
daar gestalte aan te geven. Ik heb begrepen dat af en toe een gerichte gezamenlijke meditatie onvol-
doende is; wij moeten zware tegenkrachten overwinnen en daarvoor schijnt continu inspanning nodig 
te zin. Maar goed, het loont de moeite. Als we het nú niet doen, wanneer dan wel? 
 
Hans-Otto 
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De Zaderij, een mooi initiatief 
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