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Voorwoord 
 
De dagen en weken vliegen voorbij, alweer tijd voor de project7-blad nieuwsbrief van februari.  
We hebben een dikke week van sneeuw-, ijs- en ijzelpret achter de rug. Mooie plaatjes kunnen 
schieten van sneeuwpret, schaatsers, vergezichten, sneeuwlandschappen en prachtige 
blauwe luchten.  
Even met elkaar genieten, ’ouderwetse’ saamhorigheid in de sneeuw en op het ijs. Even geen 
C 19, wat ons leven beheerst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is weer veel gebeurd de afgelopen maand voor wat betreft C 19. We hebben in de vorige 
nieuwsbrief tal van linkjes gedeeld, over vaccineren en ook nu kunnen we hier niet omheen. 
Men is volop aan het vaccineren en we zien de nodige uitbraken in verpleeg- en verzorgings-
huizen, ziekenhuisafdelingen, maar nee nee dit komt niet van de vaccinatie.  
Ook al zegt van Dissel in zijn briefing van 6 december over het C19 vaccin:  
“Een vaccinatie dat alleen beschermt tegen ziekte kan de uitbraak en/ of sterfte initieel doen 
toenemen. Een vaccin dat tweemaal toegediend moet worden is in dit opzicht meer riskant”. 
 
https://commonsensetv.nl/twijfelt-u-nog-of-u-zich-wilt-laten-vaccineren/ 
Naar aanleiding van dit filmpje wordt als volgt gereageerd: 
“Nabericht: Het RIVM heeft, in opdracht van Hugo de Jonge, contact opgenomen met Com-
monSenseTV naar aanleiding van het bovenstaande. Het RIVM heeft ons laten weten dat over-
lijdens en andere ernstige letsels geen verband kunnen houden met vaccins maar hoogstwaar-
schijnlijk zijn toe te schrijven aan het niet correct dragen van de muilkorf, oh nee, mondkap, en 
het niet voldoende afstand houden”. 
 
De inleiding die bij dit filmpje deel ik graag en ik vind bovenstaand filmpje echt de moeite van 
het bekijken waard: 

https://commonsensetv.nl/twijfelt-u-nog-of-u-zich-wilt-laten-vaccineren/
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“De overheid is bezig met een uitgebreide campagne om u toch maar vooral aan te moedigen 
een experimenteel vaccin te laten inspuiten. 
Volkomen veilig, uitvoerig getest en zeer werkzaam, zo wordt beweerd. 
Niet zeuren, gewoon een prikkie halen, net zo lekker en gezond als een frikandel, het is een 
godsgeschenk, zo deelt Hugo de Jonge mede. 
Artsen, immunologen, allerhande wetenschappers en kritische burgers worden weggezet als 
wappies, gekkies, licenties worden ontnomen, censuur slaat toe en wie weet wat ons nog meer 
te wachten staat? 
Ik neem in ieder geval niet klakkeloos aan wat Peppie en Kokkie beweren en ga liever zelf op 
onderzoek uit. Ik stuitte op een video en een lijst met overlijdens, blijvende invaliditeit en le-
vensbedreigende bijwerkingen van de mRNA vaccins van ModeRNA en Pfizer, op de website 
van de Keuringsdienst van Waarheid. 
Ik wil u die niet onthouden. Kijk er alstublieft naar, deel de video, praat erover met uw dierba-
ren, uw familie, uw vrienden”.  
 
Schiet mij maar lek. Helaas geloven veel mensen dat dit het land en de wereld zal helpen om 
weer terug te keren naar ‘normaal’, dat ze hun (klein) kinderen, ouders, familie en vrienden 
weer kunnen knuffelen. Vergeet het maar. Ook na de vaccinatie moet je nog steeds afstand 
houden, mondkapje voor, niet knuffelen, geen handen schudden en je handen wassen tot ze 
stuk zijn. 
 
Ook een hele dikke aanrader is het zien van dit filmpje: Een betoog van een 74-jarige huisarts, 
dr. Vernon Coleman, over de enorme consequenties van het Covid vaccin. De waslijsten met 
bijwerkingen zijn niet aan te slepen. De man breekt in tranen uit aan het eind van deze op-
name. Nederlands ondertiteld. 
https://www.waarheid.tv/59-oorlogsmisdadigers 
 
Denk alsjeblieft goed na of je wel of geen vaccin laat zetten, neem een weloverwogen besluit.  
We wijden er in deze nieuwsbrief diverse verhalen aan waaronder die van een huisarts met 
haar ervaringen uit de praktijk.  
 
Dinsdag 16 februari werd de dag beheerst door wel of geen avondklok. Ik deel hier de quote 
van Jeroen Pols: "We zouden hier een scheiding der machten moeten hebben, maar we hebben 
gezien dat we dat in Nederland niet meer hebben, want kennelijk is er een telefoonnummer, 
dat bel je als er een ongewenst vonnis is en dan zit je diezelfde middag nog bij een appèl rech-
ter. Viruswaarheid heeft zelf ook om een hoger beroep met spoed gevraagd in verband met de 
ondeugdelijkheid van de PCR testen. Deze zaak wordt echter pas op 15 april behandeld.  
Maar als Rutte even belt, dan zitten we vier uur later weer bij het gerechtshof en dan wordt 
het vonnis even aan de kant geschoven. De geloofwaardigheid van de rechtsstaat is definitief 
voorbij.” 
Waar gaan we naar toe met dit land, wie het weet mag het zeggen.  
 
We wensen jullie weer veel leesplezier, wijsheid en tot de volgende maand. 
 
Barbera 
 
Reageren of Het Wilde Genieten bestellen: mail barbera@project7-blad.nl  

https://www.waarheid.tv/59-oorlogsmisdadigers
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Boek van de maand 
We hebben weer een aantal interessante boeken geselecteerd als boek van de maand. 
 

Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn 

Hoe je je oude, vertrouwde 'zelf' kunt loslaten en een nieuw 'zelf' kunt creëren 
Joe Dispenza 
 
Je bent zeker niet gedoemd door de genen die je hebt meegekregen en je bent niet 
voorgeprogrammeerd om de rest van je leven te zijn wie je bent. Er is een nieuwe we-
tenschap die steeds meer bekendheid krijgt en die de mensheid in staat stelt om de 
realiteit te creëren die ze kiest. 
In het boek Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn combineert de beroemde schrijver, 
spreker, wetenschapper en chiropractor, dr. Joe Dispenza, de wetenschapsgebieden van 
kwantumfysica, hersenchemie, biologie en genetica om je te laten zien wat werkelijk mogelijk is. 
Niet alleen zul je de nodige kennis en informatie ontvangen om elk aspect van jezelf te kunnen veran-
deren, maar je zult ook leren hoe je die kennis stap voor stap kunt toepassen, zodat je elk willekeurig 
gebied in je leven op een betekenisvolle manier kunt veranderen. 
Dr. Joe ontraadselt aloude begrippen en overbrugt de kloof tussen wetenschap en spiritualiteit. Door 
zijn indrukwekkende workshops en lezingen hebben al duizenden mensen in tientallen landen zijn 
principes toegepast om van binnenuit te veranderen. Als je eenmaal de gewoonte jezelf te zijn door-
breekt en je daadwerkelijk je denkwijze verandert, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn! 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665430&PC=427870AA 
 
 

Waarom de rijken alsmaar rijker worden 

Wat is financiële ontwikkeling ... eigenlijk?  
Robert Kiyosaki 
 
Waarom de rijken alsmaar rijker worden gaat over echt financieel onderricht – en 
niet over het sprookje van: “Ga naar school, vind een baan, spaar geld, koop een huis, 
los je schulden af en investeer voor de lange termijn in aandelen.” 
Dit boek is de masteropleiding van Rijke pa arme pa. Als je op zoek bent naar nieuwe 
ideeën over hoe je in de toekomst in voorspoed kunt overleven, dan is dit een boek 
voor jou. 
Wat heeft school je over geld geleerd? 
Dit boek gaat over wat school je niet heeft geleerd. 
Er was eens een tijd dat spaarders winnaars waren. 
Er was eens een tijd dat een spaarder kon sparen en daar rijk mee kon worden. 
Tegenwoordig zijn spaarders verliezers. 
 
Kijk eens naar wat er gebeurd is met de waarde van de spaartegoeden van de spaarder: In 1970 was $ 
1 miljoen aan spaargeld tegen 15% rente goed voor $ 150.000 p.j. In 2018 was $ 1 miljoen aan spaar-
geld tegen 0,5% rente goed voor $ 5.000 p.j. Zelfs een miljonair kan tegenwoordig niet van $ 5.000 per 
jaar leven. Is het sprookje voorbij? 
Daarom hebben mensen financieel onderricht nodig. Dit boek geeft in begrijpelijke taal dat financiële 
onderricht. Roberts missie: het verhogen van het financiële welzijn van de mensheid. 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665300&PC=427870AA  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665430&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665300&PC=427870AA
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Luister! 

De kunst van effectieve communicatie 
Dale Carnegie 
 
Iedereen vindt het leuk om over zichzelf te praten. Van de schoonheidssalon tot de 
directiekamer delen mensen hun gevoelens, ideeën en gedachten over elk onderwerp 
dat je maar kunt bedenken. Maar als iedereen aan het praten is, wie luistert er dan? 
Raak je gefrustreerd wanneer je met iemand op je werk of in de privésfeer praat? Weet 
je niet waarom je altijd maar dezelfde gesprekken voert? Luister! Van Dale Carnegie 
kan je helpen om door die barrières heen te breken en de diepe betekenisvolle relaties te creëren die 
je altijd al had willen hebben. 
Dale Carnegies Luister! De kunst van effectieve communicatie is een grondige verkenning van de kunst 
van het luisteren als een instrument om relaties mee op te bouwen. Wat zijn de factoren die effectief 
luisteren creëren? Hoe kun je decoderen wat iemand echt probeert te zeggen? Wat als ze boos worden 
wanneer ze praten? Wat als jij boos wordt? Hoe kun je luisteren zodat de ander zich gehoord voelt? 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665362&PC=427870AA 
 
 

Help, er groeit superfood in mijn tuin 

Drie ‘wilde’ groenten die oma al kende 
Anneke Bleeker 
 
Een van de eerdere boeken van de hand van Anneke Bleeker, ook toepasselijk in deze 
tijd van het jaar. 
Het eerste boek in deze 'Help…'-serie: Help, er zit een pastinaak in mijn soep, leert je 
hoe je eenvoudig met biologische en zelf in de natuur geplukte ingrediënten heerlijke 
soepen kunt maken. 
Anneke Bleeker heeft dit tweede boek in de help-serie geschreven om de superfoods 
uit je directe omgeving onder de aandacht te brengen. Dit tweede boek behandelt op 
een verrassende wijze brandnetel, paardenbloem en zevenblad. Deze superfoods zijn dicht bij huis te 
vinden, maar worden soms erg verguisd. Men noemt het onkruid. 
Planten die we niet als eerste keuze op ons menu zouden zetten, bevatten toch bijzonder veel waar-
devolle nutriënten die onze maaltijd aanvullen met belangrijke stoffen voor ons lichaam. 
Anneke put uit een bron van kennis die al eeuwenlang beschikbaar is voor ons, maar die in de verge-
telheid geraakt is. Door middel van de wijsheden en bereidingstechnieken van onze voorouders laat 
ze u kennis maken met prachtige recepten en veel achtergrondinformatie. Gebruik deze kennis en geef 
uw gezondheid een boost. 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872787&PC=427870AA 
 
 
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij 

Succesboeken bestellen (in plaats van bij bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten. Je kunt een boek bestellen door op de link van Succesboeken te 
klikken die bij desbetreffende boek staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
Het kost jou niets extra!!!  
 
Enne… alvast onze dank!  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665362&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872787&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Kruidenkracht en loslaten 
 
We zitten momenteel in een bijzondere periode die veel te maken heeft met loslaten. Loslaten 
van het oude normaal en vormen van het nieuwe normaal (en nee, niet zoals Rutte en De 
Jonge het naar buiten brengen). Een collega van mij vertelde het zo mooi deze week. We zitten 
midden in de geboorteweeën van een nieuwe wereld. Een wereld waar liefde de hoofdtoon 
voert en aandacht is voor milieu en de aarde. Ik word er heel blij van…maar dan moeten we 
wel loslaten wat ons niet meer helpt en nuttig voor ons is.  
Op 21 december 2020 is er wat bijzonders aan de hand geweest. Toen was er de bijzondere 
conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus waardoor een flinke energie-boost op ons 
werd afgevuurd. Ons lichaam is altijd al licht geweest en onze cellen leven van licht, de biopho-
tonen. Door de shift in energie kregen we nu nog meer licht in ons lichaam en ging onze trilling 
weer meer omhoog. 21 December was het moment om het begin van het nieuwe Waterman 
Tijdperk te vieren en in te luiden. Over de nieuwe wereld en jouw licht laten schijnen, schrijft 
Tijn Touber in het boek Time Bender. Echt een aanrader voor nieuwetijdskinderen jong en 
ouder. Immers nieuwetijdskinderen zijn er al sinds 1960. 
 
Even verder over het onderwerp losla-
ten… deze keer ga ik je onder andere ver-
tellen van de Lindeboom, want die staat 
voor je armen open om te knuffelen en 
om vrij te zijn. Dat is iets wat we nu alle-
maal wel kunnen gebruiken! We hebben 
huidhonger zoals dat ook wel wordt ge-
noemd. De bladeren van de Lindeboom 
hebben een hartvorm, is dat je wel eens 
opgevallen? Eind mei/begin juni dan 
bloeien deze bomen en hangt er een 
heerlijke zoete geur rondom. Voor ge-
neeskracht gebruik je de bloesems of de 
bessen van de Linde. De kracht helpt je om uit je hoofd te komen als je alsmaar aan het denken 
bent. Als je het koud hebt, kunt je aan de Linde denken om het weer warm te krijgen. Pure 

gedachtenkracht en energie-uitwisseling (we kunnen veel meer dan we denken      ). En bij 
griep, spierpijn of stijve handen door de kou zet je een grote pot lindebloesemthee en giet dat 
in de badkuip. Ga in bad zitten om de kou eruit te zweten. Bij kou krimp je in elkaar en de 
warmte van lindebloesem ontkrampt en je laat alle spanning los. 
 

Welke plant heeft nog meer met loslaten te maken? 
Nou… dan kom je bij de Walnotenboom. De walnoot 
staat voor onafhankelijkheid en zijn wie je bent zonder 
invloed van anderen. Dat is een grote boom met zil-
vergroene bast. In september vallen de walnoten van 
de boom in hun prikkerige groene bolster. Wist je dat 
de bolsters gebruik worden als kleurstof voor wol en 
katoen? En als je nu naar het plaatje kijkt, vind je ook 

niet dat de noot op onze hersenen lijkt? De vetten in een walnoot zijn dan ook heel erg goed 
voor onze hersenen. Walnoot is daarnaast breed inzetbaar bij huidklachten, bij oogklachten,   
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bij candida (schimmels) en werkt goed op de darmen. Ook bij de ziekte van Pfeiffer kan wal-
noot heel goed ondersteunend zijn, want het reinigt het lymfesysteem. Deze ziekte heeft vaak 
te maken met niet aan eisen kunnen voldoen. Als er weinig ruimte is om anders te zijn, te 
doen en je te gedragen. Dat kan te maken hebben met de manier waarop je je kleedt, welke 
hobby’s je hebt en met wie je graag optrekt of juist niet. Misschien omdat je graag alleen wilt 

zijn. Helemaal niet zo raar hoor bij gevoelige mensen      . In ieder geval loslaten van ideeën 
hoe anderen denken dat het hoort. Lekker je eigen ding doen! 
 
Ziek zijn is ook loslaten. Een lekkere op-
ruimactie van je lijf. Dan komen we bij de 
Vlierstruik die staat voor ‘raadgever’. Als 
we ziek zijn dan kruipen we op de bank 
met een dekentje en laten we ons ver-
wennen. We hoeven even helemaal niks. 
Dat is een kans om te kijken wat er niet 
meer klopt, wat er niet meer bij je past. 
Ziek zijn zet je even helemaal stil. Vlier 
heeft van die prachtige grote witte 
bloemschermen en in het najaar worden 
dat besjes. Je vindt ze lekker ruiken of 
niet. Soms kan wat je niet lekker vindt ruiken juist heel goed voor je zijn.  
Je kunt limonade maken van de bloemen. Ik heb ze zelfs wel gegeten door een beslagje ge-
haald en dan gefrituurd. Lekker hoor! Goed checken of je de goede vlier hebt die je kunt eten, 
want de kleur doet ertoe.  
Als je de bessen tussen duim en wijsvinger knijpt dan heb je rood paarse vingers. Dan zit je 
goed. Er zijn er ook met rode bessen en die moet je niet eten. De bloemschermen pluk je als 
ze vol geel stuifmeel zitten. Niet alle bloemetjes zijn open, maar de meeste wel. Van de bessen 
kun je sap maken en samen met appels is het lekker als jam. Vlier stimuleert het afweersys-
teem in jouw lichaam (het immuunsysteem). Er komen antigriepproteïnes in voor. Deze rem-
men de eiwitten af die voor diverse griepvirussen een voedingsbodem zijn. Deze eiwitten 
hechten zich aan het griepvirus, zodat het virus niet gemakkelijk de cellen binnen kan komen. 
Daarom kun je Vlier inzetten bij verkoudheid, amandelontsteking, hoest, bronchitis, hooi-
koorts (ook preventief), koorts, bijholteontsteking, chronische verkoudheid, griep enzovoort. 
Preventief als de R in de maand is, een theelepel vlierbessensap innemen iedere dag of 1x per 
week af en toe een lepel opgelost in een glas water. 
 
Deze tips komen onder andere uit het boek “Kruidenkracht voor tieners” en daarin staat ook 
hoe je tinctuur, zalf, olie of siroop maakt. Ook beschrijft het hoe je zelf deodorant of parfum 
maakt. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en via de link onderaan. 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Bron: Kruidenkracht voor tieners ISBN 9789491557415  
Fotobron: pixabay.com 
  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
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Wie heeft er zin om zichzelf, samen met anderen uit 
eigen omgeving, te inspireren om kennis te vergaren 
omtrent ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men? 
 

Wie o wie? 
Wie is al langer met dit onderwerp bezig en zoekt een manier er meer mee bezig te zijn? 
Wie heeft naar eigen zeggen helemaal geen ‘verstand’ van ‘wilde’ groenten, kruiden en eet-
bare bloemen maar wil daar toch geïnspireerd door raken? 
 
Wat is het idee… 
De vier boeken, elk boek gericht op een seizoen, 
zijn bijna een feit.  
Het deel voorjaar, zomer en najaar zijn op verschil-
lende momenten verschenen en die over de win-
ter komt eerdaags. 
Vier boeken, allemaal 155 bladzijden per boek, zo 
breed als een A4tje en een heel klein beetje korter 
dan een A4tje. 
Om even een beeld te geven, royale boeken dus, 
boordevol foto’s van de gewassen zoals zij er op 
dat moment uitzien. 
Met heel veel recepten ideeën om je te inspireren. 
Het zijn slechts voorbeelden, gemakkelijk na te 
maken maar het kan je ook op ideeën brengen. 
Het gaat erom dat eenieder begrijpt hoe je ‘wilde’ 
groenten, kruiden en eetbare bloemen kunt inte-
greren in de keuken als aanvulling op en in combi-
natie met de welbekende groenten-, kruiden- en 
fruitsoorten. 
 
Het zijn geen boeken gericht op uitsluitend gebruik maken van de soorten die je in de vrije 
natuur en/of in eigen tuin kunt vinden. Nee, het is een combinatie van gekochte soorten of 
vanuit de eigen moestuin, samen met wat we gratis ‘wild’ kunnen vinden. 
 
Vroeger, heel vroeger, terug tot duizenden jaren was het heel normaal. Deze kennis is dus niet 
hip, niet nieuw maar dient weer normaal gevonden te moeten worden, juist nu. 
 
Waarom juist nu?  
Ten eerste is het goed dat we ons richten op dingen die wel gezond voor ons zijn. 
Ten tweede leven we in bizarre tijden en dergelijke gewassen die we kunnen plukken zijn er 
altijd. 
Zij zijn ook te gebruiken zonder de groenten uit de winkel. En heb je geen moestuin, dan nog 
kun je overleven op dat wat we kunnen plukken. Er is zoveel. 
Je moet het alleen ‘even’ weten.  
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Om die reden hebben we deze serie tot stand gebracht. 
 
Wie heeft er zin om met vrienden, vriendinnen, buren, familie, wie je maar kent die interesse 
hebben, samen deze kennis eigen te maken? 
Denk niet dat dit niet te doen is; iedereen met belangstelling en liefde voor de natuur kan 
hiermee aan de slag en zal er blij van worden. 
 
Wie zin heeft zich wat te oriënteren en om het ook daadwerkelijk blijvend te ondernemen is 
het leuk dit met een paar op te pikken. 
Al zijn dat er één of twee, het gaat niet om een grote groep, het gaat erom dat we over het 
hele land samen kennis delen en dit als een olievlek laten verspreiden. 
 
Wat is ons aandeel? 
De vier boeken als noem het lespakket aanbieden voor een leuke prijs. 
Wij plaatsen namen en mailadressen in een lijst zodat er onderling contact gezocht kan wor-
den. 
Een saamhorigheid, ervaringen delen, leuke ideeën delen, etc. 
 
Wat verwachten wij daar tegenover? 
We zouden het zeer waarderen als er op gezette tijden een leuk verslagje voor de nieuwsbrief 
‘Het Wilde Genieten’ komt. 
Wat we ook zeer waarderen is dat er recepten gedeeld worden, paar foto’s erbij als er daad-
werkelijk gekokkereld wordt met dat wat je kunt plukken. Dat hoeven geen hoogdravende 
dingen te zijn. 
Thee van geplukte groenten, kruiden en bloemen is al leuk om te delen. Uiteraard ook aange-
klede salades, opgeleukte maaltijden, water met een smaakje, het maakt niet uit, het gaat 
erom dat je anderen weer inspireert om ook zo naar voeding te kijken. 
 
Het idee is: samen zaaien, samen oogsten. 
Je bepaalt zelf hoe vaak je samen ‘de hort op gaat’, of je wel of niet samen gaat kokkerellen, 
je vult het zelf in met een paar bekenden uit je eigen bekendenkring en het is alleen al leuk 
samen steeds elders te wandelen en te genieten van wat je tegenkomt. 
Ook op volkstuinen is van alles te vinden naast bekende groenten, kruiden en bloemensoor-
ten. 
Veel tuinplanten zijn ook verrassend te gebruiken, dus er zijn zo veel mogelijkheden om samen 
te leren met de boeken gericht op het seizoen erbij. 
Je hebt via die vier boeken een complete cursus in handen. 
Staat alles erin? 
Welnee, er is nog veel meer maar wie met deze boeken aan de slag gaat heeft al heel veel 
informatie om direct in eigen omgeving van wal te steken. 
 
Wie zin heeft zich samen met een paar anderen te richten op dit onderwerp mag mij mailen 
en dan gaan we het ‘handen en voeten geven’. 
 
Zo denk ik ook aan ouders met schoolgaande kinderen die door invloed van de huidige om-
standigheden zich niet kunnen bewegen, zich niet kunnen uiten zoals voorheen. 
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Wellicht is het leuk dit onderwerp beet te pakken en te genieten van wat er om ons heen 
groeit. 
Het duurt niet lang of het voorjaar barst los, een uitgelezen tijd om te starten. 
 
Zin? 
Mail mij:  
anneke@project7-blad.nl 
Voel je welkom, niet geschoten is altijd mis. 
Anneke 

_____________________________________________ 
 

Feestje... Daslook... Onverstoorbaar...  
 
Wat heerlijk, de natuur gaat onverstoorbaar door. Hoe gek de mensheid ook doet, elkaar af-
slacht met woorden en/of vaccins, het maakt de natuur niets uit. 
Wat velen nog niet begrijpen is dat de natuur het altijd zal winnen van die eigenwijze mensen. 
We kunnen op ons kop gaan staan, we kunnen idiote regels verzinnen, we kunnen elkaar ver-
klikken, boos kijken naar wie geen muilkorf draagt, we kunnen het elkaar zo ongelofelijk moei-
lijk maken, maar de natuur trekt zich echt nergens wat van aan. 
Kijk hier nu eens naar die prachtige groene bladeren.  
Daslook. Eetbaar. Heerlijk! 
 
Maar... ik heb mij beheerst, alleen foto's gemaakt en deze schoonheden laten staan. 

Als er meer bladeren boven de grond komen sla ik wel een keer mijn slag.      
Daslook vers in gerechten, drogen in de droogoven, wanneer de bloemen verschijnen zijn die 
weer lekkerder dan de bladeren, de zaden zijn eveneens te gebruiken, kortom daslook is fan-
tastisch en heel gezond. 
De natuur gaat gewoon onverstoorbaar door met het aanreiken van 'wilde' groenten, kruiden 
en eetbare bloemen. 
 
De natuur bepaald wereldwijd zelf wel wat wel en niet kan. Klimaatcrisis? 
Hou toch op en schei toch uit. Klimaat is een verdienmodel. 
Farmacie is een verdienmodel. 
De mensheid gek maken is een verdienmodel. 
De mensen voorliegen is een verdienmodel. 
De mensen tegen elkaar ophitsen is een verdienmodel. 
Maar... deze daslookblaadjes leveren geen verdienmodel. Zij oogsten respect van hen die we-
ten wat voor waarde zij hebben. 
 
Voor mij hebben deze blaadjes al jaren elk jaar om deze tijd een hele bijzondere waarde. 
Prachtig groen, puntgaaf, heerlijk en eerlijk, dat is pas genieten. 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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De focus op mooie dingen, dat is belangrijk en alles wat je aandacht geeft groeit! 
Feestje... Daslook! 
 
Anneke Bleeker 

_____________________________________________ 

 

Mussen zijn gewoon mussen, die VRIJ zijn  
 

Vanmorgen ging ik in de achtertuin naar de voederplek om de mussen voer te brengen. Toen 
ik daar stond en het voer op de plateautjes schepte, keek ik even om en zag een tafereeltje 
dat aandoenlijk was. Een hovenier heeft vorige maand onze Hollandse iep omgezaagd en alle 
takken in onze houtwal gedaan en dus zit die wal vol met takken.  
En dus de familie mus zat daar mannetje naast mannetje op een rijtje te wachten tot zij aan 
de beurt waren om hun ontbijt te komen eten. Toen moest ik even lachen.  
 
ZIJ hebben geen avondklok en waarom wij wel?  
ZIJ kijken geen T.V. en lezen geen krant en ZIJ gaan waarheen ze willen, zonder onderweg 
aangehouden te worden door enge figuren met blaaspijpjes.  
ZIJ, de mussen zijn gewoon mussen, die VRIJ zijn.  
 
En af en toe komt er een sperwer en zoekt de zieke mus uit, die dus niet naar het ziekenhuis 
hoeft, maar gewoon als voer dient voor de kindertjes van de sperwer. 
Dan komen als uit het niets twaalf tortelduiven op de rand van het dak van Nirvana1 zitten.   

 
1 Nirvana is gewoon mijn zomerhuisje en tevens atelier en meditatieplek, en de plek waar mijn boek is ont-
staan, 42 jaar achter een hek. 
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Ook zij wachten op hun beurt om voer te pikken.  Daarna komen er vijf houtduiven, groot en 
lomp en maken zich groot bij het voer en pikken soms niet alleen een graantje mee, maar 
pikken naar een tortelduif, zeggende: “Je mag wel mee-eten, maar niet te dicht bij mijn za-
den.” En dan komt de zwarte brigade, een zwerm kauwen, en die strijken luid krijsend neer 
en gelukkig voor de anderen ben ik nog in de buurt en als de leider mij ziet geeft hij een ge-
luidje van: wegwezen...  
En snel kunnen de anderen weer verder hun ontbijt opeten. 
 
Wij hebben niks gemerkt van die avondklok, ik zat in Nirvana in mijn dagboek te schrijven en 
Anja zat te puzzelen. 
Toen opeens bedacht ik, waarom wij er niks van merkten: Onze ouders zijn allemaal al in de 
oven verdwenen en onze kinderen hebben geen kinderen, dus wij zijn geen opa en oma ge-
worden en wij hebben geen behoefte aan een plek om alcohol te drinken en zware shag te 
roken. Wij gaan nooit naar de film of een restaurant. Wij gaan niet op vakantie en dus hebben 
wij geen enkele "last" van al deze maatregelen. Het enige storende is, dat als we journaal 
kijken op t.v. dan gaat het vaak daarover, hoe erg het allemaal niet is. En de oplossing is dus 
simpel: Wees eens lekker eenzaam, zonder mensen om je heen, in stilte en doe eens gewoon 
dagenlang helemaal niks.  
 
En begin voor jezelf in een hoekje van de tuin, wat zaadjes in de grond te stoppen en geniet 
van het moment dat er dan later een sprietje uit de grond komt piepen en dat sprietje wordt 
later een heerlijke radijs en als je die dan eruit trekt en meteen op eet met je ogen dicht, dan 
pas voel je dat dit leven is. De een dient als voedsel voor de ander. Puur natuur. 
Maar bedenk er wel bij, dat niks MOET.  
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Vandaag schijnt hier de zon, af en toe wat lichte hagel en dan kijk ik naar die korreltjes en 
denk: “Tjeempie wat een reis moet dit druppeltje al hebben afgelegd om terecht te komen in 
mijn tuin.” Wat een wonder toch? 
Nee, niet een vaccin dat in een laboratorium door een professor weet ik veel in enkele weken 
in elkaar is gewrocht en dat dan in menselijke bovenarmen met een scherpe naald ingespoten 
wordt. Wat een domheid, wat een schande, wat een hoogmoed van die mens die denkt dat 
hij het beter weet dan de natuur... De natuur zal bunkerhard gaan terugslaan... Velen zullen 
het niet kunnen en mogen navertellen en verdwijnen spoorloos. 
 
Ik wens jullie een fijne dag en weet dat op een dag Mark er niet meer zal zijn, maar er nog 
duizenden Markjes op hun beurt staan te wachten.  
En ook dit gaat weer voorbij. 
Groetjes, Dick en Anja 

_____________________________________________ 
 

“Ik ben ziek door dit kutsysteem dat mij niet laat le-
ven, maar alleen maar laat bestaan” 
 
Geschreven door een vriend van de schrijfster van onderstaande hartenkreet. Zij zit op de 
Fedde Schurer Scholengemeenschap. Fedde Schurer was verzetsdichter en werd bekend om 
“Kneppelfreed”. Een verhaal apart. Maar hij schreef de volgende zinsnede: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brief van Janny Goerres, 16 jaar 
5e klas VWO, OSG Sevenwolden Fedde Schurer Heerenveen 
 
Voordat ik begin wil ik zeggen dat ik weet dat school niet verantwoordelijk is voor hoe het met 
ons gaat, ik weet dat mijn bericht misschien niks verandert aan jullie aanpak, maar ik kan niks 
anders doen dan een poging, een poging om jullie misschien een inzicht in de gedachtes van 
ons jongeren te geven. 
 
Verder wil ik zeggen dat dit document gedeeld mag worden met iedereen; ouders, docenten, 
media, andere scholen, de overheid, iedereen die hier met naam en/of persoonlijke informatie 
in voorkomt heeft toestemming gegeven dat dit document gedeeld wordt.   
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We hebben allemaal het nieuws van de NOS gezien, en velen zullen ervan zijn geschrokken. 
Het eerste wat ik voelde toen ik dit las was opluchting, ik ben niet de enige. Ik ben niet de enige 
met wie het niet goed gaat, ik ben niet de enige die het lastig vindt uit bed te komen ’s och-
tends. Maar meteen waren velen het niet eens met het onderzoek: ‘De jongeren van tegen-
woordig zijn lui’, ‘Iedereen is wel eens moe, dat betekent niet dat je een burn-out hebt’, en het 
gaat zo maar door.   
 
‘Vroeger was alles beter’ wordt ons verteld, maar zodra wij iets zeggen over onze situatie 
wordt het gelijk: ‘Wij hadden het vroeger veel zwaarder, jullie hebben nog niks meegemaakt, 
jullie weten niet wat een zwaar leven is’. De tijd waarin wij nu opgroeien is inderdaad anders 
dan die waarin u vroeger opgroeide, maar je kunt iemands jeugd niet naast die van een ander 
leggen en ze vergelijken op hoe zwaar en heftig ze waren. Wat hiermee gezegd wordt, is dat 
wij ons niet slecht mogen voelen omdat het ooit ergens zwaarder of slechter is geweest. Dat 
slaat nergens op, dat is hetzelfde als zeggen dat ik niet blij of tevreden mag zijn omdat iemand 
het ergens anders beter heeft. Levens zijn niet te vergelijken.  
 
Onze scholen vertellen ons dat we hard aan de bak moeten, zodat we geen achterstand oplo-
pen ten opzichte van de andere jaren, zodat we volgend schooljaar gewoon verder kunnen met 
de stof van dat jaar. Wat extra opdrachten hier, wat deadlines daar, volgende week nog even 
twee schoolexamens, want die zijn pas echt belangrijk. Maar geen achterstand oplopen kan 
niet, er zijn geen scenario’s waarin we het onderwijs op afstand net zo goed kunnen doen als 
onderwijs op school. En dat geldt niet alleen voor degenen die geen veilige thuissituatie heb-
ben, ook voor alle anderen is thuisonderwijs niet zo optimaal als op school zijn. Iemand wordt 
nu gecyberpest en zijn/haar vrienden kunnen hem/haar nu niet helpen. Iemand anders vecht 
tegen depressie en gebruikt al zijn/haar energie om uit bed te komen en eens in de week te 
douchen en zijn/haar tanden te poetsen, maar meer dan dat wil niet. Weer een ander is suïci-
daal, die gebruikt al diens energie om te blijven leven. Nog iemand anders gebruikt al diens 
energie om voor diens familie te zorgen, iemand anders gebruikt al diens energie om te zorgen 
dat het goed gaat met al diens vrienden. Weer een ander blijft elke nacht wakker tot 5 uur om 
een vriend in leven te houden. Ik kan u vertellen dat niemand niks geeft om school, iedereen 
wil een goeie toekomst en niemand zit te wachten op een achterstand. Maar de prioriteit ligt 
niet bij het schoolwerk. Wij geven heel veel om onze toekomst en die van alle anderen, maar 
we zijn gefocust op overleven. 
 
We kunnen niet gewoon doorwerken, want als ons energie gaat naar iets anders, iets waar wij 
meer om geven dan school. Het heeft geen zin om naar volgend jaar te kijken, als we niet zeker 
weten dat we volgende week halen. Ik begrijp dat mijn studiekeuze belangrijk is, dat ik me nu 
al zou moeten voorbereiden op mijn examens volgend jaar, maar mijn focus ligt op volgende 
week halen, en daarna volgende maand.  
 
En ik heb geen oplossing, ik weet niet wat school of de overheid hieraan moet doen, maar als 
ik eerlijk ben hoef ik ook geen oplossing te verzinnen, en dit document bevat ook geen oplos-
sing. Het is onze verantwoordelijkheid niet, we zijn kinderen, we moeten plezier hebben in het 
leven, we moeten leren te leven en leren te leren. 
 
Maar ik verwacht niet dat er nu een oplossing komt, daar is dit document ook niet voor be-
doeld. Deze brief is ervoor om iedereen te laten weten hoe het nu eigenlijk met ons gaat, want   
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de NOS kan wel tegen jullie zeggen dat we een burn-out hebben, maar niet iedereen gelooft 
dat en ik vind het belangrijk dat degenen die iets te zeggen hebben over mijn leven weten wat 
ik van de situatie vind.  
 
Na het bericht van de NOS stonden alle mails en berichten van docenten vol met bezorgde 
berichten: ‘Zijn jullie al buiten geweest?’, ‘Gaan jullie ook even van dat scherm weg?’, ‘Ook 
even in de sneeuw spelen hè!’. Het spijt me, maar wanneer? Ik moet nog twee opdrachten 
inleveren van vorige week, ik heb nog huiswerk voor zeven vakken morgen, ik heb vrijdag een 
deadline, zaterdag nog één, en volgende week moet ik twee schoolexamens en drie andere 
toetsen maken. Ik heb geen tijd om naar buiten te gaan, ik ben al helemaal op van die zes uren 
les.   
 
Ik heb hier een paar foto’s van Instagram story’s van een vriend van mij uit een ander deel van 
het land, ik zou het fijn vinden als er geen contact met hem op wordt genomen, als u vragen 
hebt, gelieve contact me mij op te zoeken. Ik zou het fijn vinden dat jullie niks anders met deze 
informatie doen dan lezen, of delen met de rest van dit document erbij. De foto’s hebben als 
enige doel meer informatie geven, u meer kijk geven in onze gedachtes, en ze zijn er om te 
bewijzen dat ik niet alleen in deze gevoelens ben. 
 
Bedankt dat u dit heeft gelezen, ik hoop dat dit u inzicht in de gedachten en gevoelens van ‘ons 
jongeren’ heeft gegeven. Ik wil nog even zeggen dat ik niet voor iedereen spreek, maar weet 
dat ik lang niet de enige ben die zich zo voelt. Het spijt me als er foute dingen in dit document 
staan, ik weet niet alles, ik doe alleen mijn best inzicht te geven. Ik zet mijn e-mailadres hier 
wel bij, als iemand vragen heeft wil ik ze best beantwoorden. 

 
Janny Goerres, 16 jaar 
5e klas VWO, OSG Sevenwolden Fedde Schurer Heerenveen 
 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/02/15/ik-ben-ziek-door-dit-kutsysteem-
dat-mij-niet-laat-leven-maar-alleen-maar-laat-bestaan/  

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/02/15/ik-ben-ziek-door-dit-kutsysteem-dat-mij-niet-laat-leven-maar-alleen-maar-laat-bestaan/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/02/15/ik-ben-ziek-door-dit-kutsysteem-dat-mij-niet-laat-leven-maar-alleen-maar-laat-bestaan/
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Hoe verzet je je tegen onrecht zonder het te voeden?  
 

Onderdrukking 
Het is wat mij betreft nu een duidelijk gegeven dat Nederland, en vrijwel de hele wereld ge-
confronteerd wordt met een uiterste uitwas van onrecht. Een onrecht dat al decennia, en 
eigenlijk millennia broeide en groeide en nu weer eens zijn ware gezicht laat zien. Onderdruk-
king is overal. Overal komen mensen in opstand. 
 
Wet van aantrekking 
Maar de Wet van Aantrekking laat zien, dat waar we ons tegen verzetten, groeit. Sterker nog, 
duwen tegen onrecht voedt het paradoxaal genoeg, en geeft het meer ammunitie. 
Dus hoe kun je je leven leiden in waarheid en staan voor rechtvaardigheid zonder te buigen 
voor onrecht, maar ook zonder het onrecht meer voedsel te verschaffen? 
 
Donkere pool 
Ik vind het ook geen makkelijke vraag. Mijn instinctieve reactie bij onrecht is vechten. Geen 
flight, geen freeze, maar fight. De aard van het beestje. Maar gedurende vele levens is het 
kwartje steeds meer gevallen – dat strijden tegen het kwaad geen zin heeft. Onrecht bestaat. 
Het kwaad IS. Het is een uitwas van de donkere pool. En ertegen strijden zorgt alleen maar 
voor meer strijd en polarisatie. Maar hoe ga je er dan mee om als er weer eens een onder-
drukker opduikt die niet alleen jou, je familie, je stad, nee de hele mensheid tot slavernij wil 
dwingen? 
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Dat waar je aandacht aan geeft, groeit 
Narcisten, sociopaten, psychopaten, tirannieke machthebbers: ze zijn in wezen leeg en uiterst 
beschadigd. Ze hebben geen verbinding met hun ziel en de Bron. Ze zijn allemaal uit op je 
aandacht en energie. Hoe meer verwarring en verdeeldheid ze kunnen zaaien, hoe meer ver-
ontwaardiging ze aan je kunnen ontlokken met weer een bizarre maatregel, weer tegenstrij-
dige informatie, des te beter. De onlust groeit, de boosheid, de energie die ze aan je ontlokken, 
en daarmee krijgen ze meer excuses om hard op te treden en verder te onderdrukken. Hoe 
meer drama ze kunnen creëren, des te beter: het voedt ze zowel energetisch als strategisch. 
 
Wegkijken is geen optie 
Het onrecht en de leugens, de misleiding en manipulatie ontkennen of onderschoffelen onder 
spirituele sausjes van ‘’liefde’’ is ook geen levensvatbare optie. Dat is struisvogelpolitiek en 
ouderwetse rationalisatie. Wanneer je het onrecht niet bevecht maar ontkent, oefen je feite-
lijk je vrije wil niet uit maar laat je de tirannie gelaten over je heen komen. 
 
Een derde optie 
Het kwaad wel degelijk zien voor wat het is, en ervoor kiezen vervolgens toch te leven zoals 
het bedoeld is, je goed recht is, is volgens mij de beste weg naar vrijheid. Wil de machthebber 
niet dat ik me verbind met anderen? Dan bewandel ik elke weg die ik kan vinden om sociaal 
contact te hebben die ik maar kan. Ga ik kleppen met iedereen die ik tegenkom. Wil de over-
heid dat ik bang binnen ga zitten en rampen-tv kijk? Dan zet ik de TV uit en ga dansen in de 
woonkamer. Wil de huisarts dat ik allerlei rommel in mijn lijf stop? Dan doe ik mijn eigen on-
derzoek, zeg ‘’nee, dank je’’ en ga verder met het maken van gezonde keuzes. Indien nodig 
zwaai ik vriendelijk met de Neurenberg code. Krijg ik onzinnige maatregelen opgelegd? Dan 
ga ik onderzoeken wat dat nog triggert aan oude traumastukken, pijnstukken, onbewuste 
stukken die geheeld willen worden zodat ik nog meer in mijn kracht en licht kan gaan staan. 
 
Vrije wil 
Hoe listig en manipulatief ook, ook de krachten van het donker komen niet uit onder het Uni-
versele principe van Vrije Wil. Daarom zijn alle gegevens over de waarheid achter de dictatuur 
ook zo makkelijk te vinden. Wezens van de donkere pool kunnen je alleen zover krijgen dat je 
zélf je macht weggeeft. En daar hebben ze een kunstvorm van gemaakt. 
 
Strategie 
Gaslighting, bangmakerij, draaien, twee-en driedubbel draaien, liegen, verwarring zaaien, po-
lariseren – het hoort allemaal bij het spel. Het is zaak er niet boos over te worden maar het te 
zien voor wat het is – een tactiek. Een militaire strategie. De beste reactie is: niet reageren. 
Zien en vervolgens negeren. Je niet laten intimideren. Je rug recht houden en zeggen: ‘’Nee, 
dank je.’’ ‘’Nee, dit hoort niet bij mijn waarheid.’’ ‘’Ik kies voor waarheid, voor gifvrij, voor 
contact, voor integriteit, voor echte communicatie, voor humor, verbinding, genezing, liefde.’’ 
 
Hoe ziet dat er dan uit? 
Wat mij betreft zouden alle burgers van Nederland op straat koffie gaan drinken, een barbe-
cue houden - niet in Amsterdam maar voor hun eigen huizen, in de buitenlucht, en gooiden 
alle horecazaken en winkels hun deuren open en zetten terrasjes op straat. Gingen mensen 
zingend door de straten na 21:00, net als laatst in Frankrijk. Geen demonstraties, niet de con-
frontatie zoeken, op plekken gaan staan waarvan je weet dat het tot politieoptreden leidt –   
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echt, dat is voor de krachten van het onrecht té makkelijk - maar voor je eigen deur. Demon-
stratief leven zoals het bedoeld is en ons goed recht is. Dat werkt helaas pas als genoeg men-
sen bewust genoeg zijn geworden. 
 
Goede voorbeeld 
Tot het zover is, kun je het beste zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven. Lach om de 
bizarre maatregelen. Praat met mensen. Laat zien dat je niet bang bent. Informeer je huisarts, 
je moeder, je oom. Als ze nog in de hypnotisch geïnduceerde angst zitten en het niet willen 
horen, oké. Laat je gehechtheid aan de uitkomst los. Ze zijn waar ze zijn in hun proces van 
bewustwording en meesterschap. Dat kun je niet afdwingen. 
 
Het gaat niet om de uitkomst 
Wat daarbij belangrijk is te onthouden, dat het er niet om gaat dat er een strijd gewonnen 
moet worden. Laat het idee van strijd los, anders blijf je in de strijd. Het is onderdeel van een 
proces van millennia – het proces van bewustwording en groei naar meesterschap. Het over-
stijgt onze fysieke incarnatie en beslaat vele levens. 
 
Kosmische grap 
Velen van ons zijn, juist door het tegen ons aanduwen van het duister, in versneld tempo aan 
het wakker worden en groeien in bewustzijn. Dat is de grap: andersom werkt het ook. 
 
Hoe harder het duister tegen ons duwt, des te sneller worden wij wakker 
In wezen zijn we daarbij eeuwige, onschendbare wezens – geen machthebber, geen tiran kan 
ons wezenlijk onderdrukken. De keuze voor vrijheid is er een van de ziel. En die is altijd vrij. 
 
© drs. Wendy Gillissen, reincarnatietherapie.com 
https://www.lichtwerkersnederland.nl/hoe-verzet-je-je-tegen-onrecht-zonder-het-te-voe-
den/?fbclid=IwAR0jF-l7vNXNw79Qj4YjYhV-mgJNkayMc3O_UtHpyMNz03KTRDq526eewGI 

_____________________________________________ 
 

Eenzaam pad 
 

Zit er niet over in dat het lijkt alsof je eenzaam 
jouw pad bewandelt. 
Je bent eenvoudigweg energieën aan het los-
laten dit niet langer meer matchen met de fre-
quentie van jouw toekomst. 
Je zult spoedig mensen aantrekken die het vol-
ledig verdienen om dat pad met jou mee te lo-
pen. 
Auteur: onbekend 
 
Vertaling: Frank Bleeker 
 
 

https://www.lichtwerkersnederland.nl/hoe-verzet-je-je-tegen-onrecht-zonder-het-te-voeden/?fbclid=IwAR0jF-l7vNXNw79Qj4YjYhV-mgJNkayMc3O_UtHpyMNz03KTRDq526eewGI
https://www.lichtwerkersnederland.nl/hoe-verzet-je-je-tegen-onrecht-zonder-het-te-voeden/?fbclid=IwAR0jF-l7vNXNw79Qj4YjYhV-mgJNkayMc3O_UtHpyMNz03KTRDq526eewGI
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We zullen het deze keer dus Zelf moeten gaan doen. 
 

Hen die onze stem kregen, niet van mij, hebben er een zooitje van gemaakt en 

ons verraden. 

Goed dat er geen verkiezingen meer gaan komen, want wij hebben onze stemmen 

thans harder nodig dan ooit om ons zelf uit te drukken, after all, de wereld is van 

ieder één en behoort toe tot al wat leeft. 

En niet aan een stel zwakzinnigen die hun onmetelijke geldelijke rijkdom slechts 

voor zichzelf denken te kunnen bezitten. 

Hoe? 

Wel het is niet zo moeilijk, 

Stop met nog langer een blad voor jouw mond te nemen,  

Stop afstandelijk te zijn naar elkander. 

Kom samen, immers, samen staan wij sterk. 

Ga de straat op, wij zijn met velen, 'zij' niet en dat is hun angst. 

Waar angst is kan geen Liefde zijn. 

Hun liefdeloosheid mag nooit de wereld worden waar jij en ik in leven. 

Ga naar jouw plaatselijke winkels en koop hun producten, vermijd de 'super' mark-

ten. 

Geef hun een reden hun deuren weer te openen. 

Boycot alle grote bedrijven, Amazon, Albert Heijn etc., Bolcom, doe niet meer 

mee. 

Wat je aandacht geeft groeit, positief of negatief. 

Wat jij geen aandacht meer geeft, sterft af. 

Creëer jouw werkelijkheid, niemand die dat beter kan doen. 

Sta op, pleur de liegbak de deur uit, streef naar de ontdekking van de waarheid 

van het leven, jouw leven. 

Get real again, omarm het leven, embrasse! 

Doodgaan doe je toch op een dag, maar laat een ander dat niet bepalen. 

 

Wees onberispelijk in jouw woorden 

Vat niets persoonlijk op 

Ga niet uit van veronderstellingen 

Doe altijd je Best! 

 

Besef dat jij jouw eigen werkelijkheid creëert, elk moment opnieuw. 

Sta in jouw eigen kracht en streef naar Vrijheid, hetgeen betekent dat je je eigen 

verantwoordelijkheid dient te nemen. 

Besef wie en wat je bent. 

The time is now, 

Jos.  
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Column van Marianne Zwagerman 
De Telegraaf  
 
Wat zullen we eens doen met onze laatste avond in relatieve vrijheid? Nu we nog niet veroordeeld zijn 
tot een bestaan als levende dode? 
 
De mogelijkheden zijn beperkt. Dansen, eten, zuipen, gokken? Dat mocht allemaal al niet meer. Ja 
thuis, in je eentje. Vanaf morgen moet iedereen leven zoals mijn 83-jarige buurvrouw. Ze viel en brak 
een bot. Ze bracht maanden door in een verpleeghuis waar wij haar vaak opzochten. Soms had ze dan 
net een hele nacht in haar eigen pis gelegen, waar ze pas rond elf uur ’s ochtends uit verlost werd. 
Gelukkig wist ze te ontsnappen. Ze woont nu weer thuis waar haar leven bestaat uit wakker worden, 
voor de tv zitten, naar bed gaan en wachten op een nieuwe dag. 
 
Dankzij haar weet ik nog zekerder: dat nooit! Ga op tijd dood. Op tijd is niet te laat, maar zeker niet te 
vroeg. Dus niet wat een 14-jarige jongen deed, van zijn stuk gebracht door de lockdown. Hij miste 
contact en structuur meldden zijn ouders in de rouwadvertentie die Jesse Klaver gisteren aanhaalde in 
het debat over de avondklok. Rutte veinsde even empathie. Nog geen uur later schoffeerde hij onze 
volksvertegenwoordigers door breeduit lachend te zeggen: ‘U kunt ons niet meer wegsturen, dus wij 
hebben nu meer macht dan vorige week’. 
 
Rutte waant zich onaantastbaar 
Kinderen plegen zelfmoord. Ondernemers gaan failliet. En Rutte viert lachend feest in de Kamer waar 
hij zich onaantastbaar waant. Hij heeft in tien jaar tijd veel bereikt. Ginnegappend voert hij een maat-
regel door die we voor het laatst hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor Rutte is dit geen echte 
crisis met echt leed van echte mensen. Het is gewoon een debatwedstrijd die hij altijd wint. 
 
Want hij wint ook als hij verliest. Aftreden raakt hem niet, maar helpt hem om nog meer macht uit te 
oefenen. Kinderen en studenten hebben geen leven meer. Steeds meer mensen verliezen hun huis en 
hun baan. Er zijn honderdduizenden ZZP’ers die met of zonder Tozo amper kunnen bestaan. We ac-
cepteren het stilzwijgend, want wat kunnen we doen? 
 
Goed, je mag demonstreren, maar met een paardenhoef op je rug. Want Femke Halsema die na de 
Black Lives Matter demonstratie op de Dam - waar ze zelf bij was - nog zo gepassioneerd op de natio-
nale tv uitlegde dat je nooit toestemming nodig hebt om te demonstreren, stuurde een politiemacht 
van ongekende omvang af op de bakfietsmoeders, huisartsen en ondernemers die zondag vreedzaam 
op het Museumplein stonden. 
 
‘Beelden van meppende ME’ers, spuitende waterwerpers en charges door politie te paard zien we niet 
veel meer’, schreef John van den Heuvel. Bij de hevige krakersrellen in de jaren tachtig was er voor het 
laatst zoveel politie en ME op de been. Maar hier waren helemaal geen rellen. Ja, een plukje hooligans 
en relschoppers die elke kans aangrijpen om rotzooi te trappen. Gretig zoomden de camera’s daarop 
in. 
 
De echte demonstranten en hun boodschap bleven buiten beeld. Nu mogen ze niet eens meer naar 
buiten. Althans, niet als de avond valt. Dan moet je binnenblijven ténzij je angst komt zaaien in talk-
shows. Dan mag alles. Osterhaus en Gommers staan boven de wet, zij zijn uitgezonderd van de avond-
klok. 
 
Normaal bezienswaardigheid als politie komt 
Eenvandaag peilde dat driekwart van de Nederlanders geen aanhouding verwacht bij overtreding van 
de avondklok. Want het is normaal al een bezienswaardigheid als er politie langs komt.  
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Maar normaal bestaat niet meer. De marechaussee gaat de straat op om de avondklok te handhaven. 
Het straatbeeld in Nederland verandert in Schiphol. Zonder de winkeltjes en restaurantjes, zonder 
vliegtuigen, zonder voorpret. Met zwaarbewapende mannen en vrouwen die speuren naar misdadi-
gers in een land waar een luchtje scheppen een misdaad is geworden. Tenzij je de juiste papieren op 
zak hebt. 
 
De Telegraaf maakte een handleiding: ‘Naar buiten tijdens de avondklok? Dit moet je regelen.’ 
Regel maar niks. Trek je moed aan. Neem twee middelvingers mee. En zeg dat je soms in het oosten 
maar soms ook in het westen moet zijn. 

_____________________________________________ 
 

En ik zei niets 
 

“...EN IK ZEI NIETS...!”  
Eerst sloten ze de evenementen 
En ik zei niets, want ik kan wel even zonder. 
(Dat de evenementen branche een langzame dood sterft doet even niet terzake.) 
 
Toen sloten ze de kantoren 
En ik zei niets, want thuiswerken kan in mijn functie prima. 
(Dat een bedrijf een leegstaand pand op een gegeven moment wel zal moeten afstoten, waardoor 
vanuit huis werken alleen nog maar de toekomst wordt, doet even niet ter zake) 
 
Toen mocht ik mijn broer, met het syndroom van down, alleen nog maar buiten bezoeken en/of afge-
zonderd van de rest van de groep. 
Maar ik zei niets, want ik kon mijn broer in elk geval nog zien. 
(Dat mijn broer, waarvoor routine heel belangrijk is, uit zijn vertrouwde situatie/ritme wordt gehaald 
doet even niet ter zake) 
 
Toen sloten ze de horeca 
En ik zei niets, want ik heb toch een groot huis. 
(Dat ondernemers in deze branche hierdoor enorme inkomens mislopen, hun levenswerk naar de klote 
zien gaan, de wanhoop nabij zijn en zelfs depressief worden doet even niet ter zake) 
 
Toen sloten ze de winkels 
En ik zei niets, want online kan ik ook alles kopen. 
(Dat ondernemers ook in deze branche enorme inkomens mislopen, hun levenswerk naar de klote zien 
gaan, de wanhoop nabij zijn en zelfs depressief worden doet ook even niet ter zake) 
 
Toen sloten ze de Universiteiten, de HBO’s en de MBO’s 
En ik zei niets, want mijn dochter redde zich prima 
(Dat er leerlingen zijn die nu steeds meer in hun schulp kruipen, door vereenzaming depressief worden 
en pogingen tot zelfmoord doen, doet even niet ter zake.) 
 
Toen sloten ze alle andere scholen 
En ik zei niets, want ik heb geen kinderen die daarnaartoe gaan. 
(Dat ouders die thuiswerken nu een dubbele functie hebben, waardoor ze overwerkt en overspannen 
raken, doet nu even niet ter zake) 
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Toen sloten ze de grenzen voor plezier verkeer 
En ik zei niets, ik zie mijn familie in het buitenland soms een paar jaar niet dus kan ik nu ook wel even 
zonder. 
(Dat er mensen zijn die al jaren niet meer op vakantie zijn geweest en hierdoor ook nu niet kunnen 
genieten van een welverdiende en misschien wel hoognodige vakantie, dat doet nu even niet ter zake) 
 
Toen sloten ze de reguliere zorg en gaven voorrang aan corona 
En ik zei niets, want ik mankeer niets. 
(Dat er patiënten zijn met levensbedreigende ziektes waarvan de zorg wordt uitgesteld waardoor hun 
leven misschien verkort wordt, doet nu even niet ter zake) 
 
Toen sloten ze de contactberoepen 
En ik zei niets, want ik kan wel even zonder kapster of pedicure. 
(Dat er mensen zijn die hoognodig een pedicure behandeling nodig zijn of blinde geleidehonden die 
nu niet naar een trimmer mogen waardoor ze hun baasjes buiten niet meer goed kunnen begeleiden, 
doet nu even niet ter zake) 
 
Toen gingen er vele bedrijven om ons heen failliet 
En ik zei niets, want ik ben zeker van mijn baan en inkomen. 
(Dat andere mensen door schulden in een depressie raken en hartfalen krijgen en/of zelfmoordpogin-
gen ondernemen doet even niet ter zake) 
 
Toen sloten ze mij ‘s avonds, op vooraf bepaalde tijden, op in mijn huis 
En ik zei niets, want ik kan daar wel even tegen en ik ben toch geen avondmens. (Dat er mensen zijn 
die nu nog meer in eenzaamheid wegkwijnen, doet nu even niet ter zake) 
 
En toen… ging het steeds een stapje verder 
En ik… Ik herinner mijzelf er nog maar eens aan dat we dit voor de ander doen, dat we dit voor onze 
gezondheid doen.  
En vooral blijven herhalen... 
We doen het voor de ouderen 
We doen het voor de zwakkeren 
We doen het voor de zorg 
We doen het voor je Opa en/of Oma 
We doen het voor je Vader en/of Moeder 
We doen het voor je eigen gezondheid 
We doen het voor je eigen veiligheid 
Dan ga je er vanzelf in geloven!! 
 
Het is maar voor even 
Het duurt maar twee weken 
Het duurt maar twee maanden 
Het duurt maar een half jaar 
HET DUURT ALLEMAAL AL BIJNA EEN JAAR!! 
 
En het gaat nog veel langer duren! 
Hoe langer het duurt, hoe minder kans we hebben 
op ons ouderwetse VRIJE normaal.  
Het houdt niet op, niet vanzelf!! 
 
Wanneer is het voor jou genoeg? Wanneer sta jij op?  
Vanaf vandaag hangt bij ons de vlag halfstok en op z’n kop!  
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Als symbool voor de vele slachtoffers door de maatregelen. 
Als symbool voor het verliezen van onze democratie. 
Als symbool voor de geboortedag van onze politiestaat. 
Als symbool voor een volk in nood! 
 
Via FB ontvangen 

_____________________________________________ 
 

Over de Grote Corona-Smurf en de IJsberg der Zot-
heid. 
 
Na heel lang wikken en wegen weet ik het nu absoluut zeker:  
Nog voordat de vorst Nederland in zijn greep krijgt en ver voordat het eerste dalende sneeuw-
vlokje door het Outbreak Management Team gesignaleerd is, is het hele kleine laatste beetje 
overgebleven gezonde verstand van onze regering, bestuurders en beleidsmakers diepgevro-
ren en het allerlaatste kleine restje ratio bedekt onder een metersdikke laag sneeuw. 
 
Het langverwachte en o zo nodige advies over Schaatsen, Schaatsbanen, Sneeuw, IJs en Win-
terweer van onze Rijksoverheid is zojuist verschenen. De Grote Corona-Smurf Jaap van Dissel 
is met de uit ijs gehouwen Tien Corona IJs- en Sneeuwgeboden van de IJsberg der Zotheid 
afgerold. Helaas zijn deze hierdoor uit zijn handen gevallen en stukgegaan, en lagen als grote 
ijsschotsen en -pegels onder aan de IJsberg. Die waardevolle brokken ijs hebben de andere 
Zeer Geleerde Corona-Brilsmurfen van het OMT met een grootscheeps IJs-bron- en contact-
onderzoek weer bij elkaar gezocht en met PCR-lijm weer aan elkaar gelijmd tot de Tien Co-
rona-IJs- en Sneeuwgeboden voor het onwetende gepeupel in Nederland.  
 
In het kielzog van Grote Corona-Smurf Jaap en de Zeer Geleerde Corona-Brilsmurfen is op de 
berghellingen van de IJsberg der Zotheid een lange rij traag oprukkende rollators zichtbaar, en 
daar weer achter een nog veel langere rij van corpulente vijftigers en zestigers. Ze zijn massaal 
naar buiten getogen voor het eerste sneeuwballengevecht van deze Gouden Corona-Eeuw. Ze 
hebben er lang op moeten wachten, en bijna was de Man met de Zeis eerder gearriveerd dan 
de vrieskou en de sneeuwvlokjes, maar helaas, hij is van de weg geraakt tijdens de ijzel en op 
de Spoedeisende Hulp was geen plaats meer voor behandeling van zijn gescheurde enkelban-
den. De Duivel heeft dan ook een dagje vrij-afgenomen, maar staat morgen vast weer paraat, 
als de eerste rollator-bestuurder de bocht uitvliegt. En zo kregen de oudjes en de dikkertjes 
op middelbare leeftijd nu alsnog een kans voor een groots en meeslepend sneeuwballenge-
vecht die ze zich absoluut niet laten ontnemen.   
 
Nu had ik zelf in deze treurige tijd natuurlijk ook graag iets te vieren gehad, maar helaas, in 
ons gezin was er niemand jarig. Ik heb wel heel veel digitale uitnodigingen gestuurd voor an-
dere feestjes in de buitenlucht, daar waar de kans op besmetting met corona minimaal is, 
maar helaas, er kwamen alleen maar bijzonder ongure types op af. Ze maakten altijd een 
beetje een doorgesnoven indruk, keken heel agressief uit hun ogen en kwamen altijd in groep-
jes. Ook hadden ze allemaal een sjaal voor het gezicht. Ze stelden zich nooit netjes voor en 
vreemd genoeg heetten ze allemaal Romeo. Blijkbaar waren hun ouders niet zo heel creatief   
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met namen. Ik vond die feestjes ook helemaal niet leuk, want je zat nog niet lekker aan de 
koffie met een koekje, of je kreeg als cadeautje heel koud water over je heen, of een tik met 
een lange stok.  
 
Dus ging ik maar een online spelletje spelen genaamd ' de Virtuele Escape-Room', maar ik 
werd er claustrofobisch van en kreeg last van Corona-paniek. Die is veel heviger dan gewone 
paniek, kan ik u vertellen, en is vele malen ernstiger. Bovendien kun je nu dit spelletje sinds 
enkele weken in ons hele land spelen, en de naam is veranderd naar 'Escape-Avondklok'. 
Vanaf 21:00 mag iedereen elke dag in Nederland deelnemen aan dit spelletje. Echter, ook dat 
blijkt hélemaal geen leuk spelletje te zijn, en veel van de andere deelnemers lijken op dezelfde 
ongure types als bij de andere feestjes waar ik naar toe ging.  
 
En dus ben ik maar naar voetbal gaan kijken, waarbij ik vier glaasjes netjes nummerde, evenals 
de vier bakjes met chips die ik neerzette, en er vier kleine zakjes chips in leegde, ook allemaal 
keurig genummerd. Dan dronk ik keurig uit één glaasje, at uit één chips bakje, maar wel steeds 
om te beurt, zodat al mijn persoonlijkheden hun eigen bakje en eigen glaasje hadden, en mijn 
verschillende alter ego's geen gevaar op kruisbesmetting met corona liepen.  
 
Verder zette ik een liedje op dat "We are the Champions" heet, maar op een of andere manier 
hoorde ik steeds een stem de tekst hinderlijk aanvullen. Ik weet niet zeker wat die stem pre-
cies zong, maar volgens mij zong hij na iedere zin "in Grootse Stupiditeit, in Excelsus Deo". Ik 
heb nog een extra pilletje haloperidol genomen, maar de stem bleef hardnekkig doorzingen 
dus ik heb het liedje maar weer uitgezet. Bovendien sloeg mijn vrouw mij herhaaldelijk met 
een lange stok van minstens twee meter, zodat ze wel de voorgeschreven anderhalve meter 
aan kon houden. Ik zei nog dat ze absoluut niet mocht schreeuwen bij het slaan, dit vanwege 
het besmettingsgevaar, maar nadat ik nog een ferme tik kreeg op mijn toch al beurse rug heb 
ik het er verder maar bij gelaten.  
 
Natuurlijk heb ik gedanst en rondgesprongen bij elk doelpunt dat er gemaakt werd, ongeacht 
wie er scoorde. Ik hoorde een heel stadion juichen, maar zag niemand zitten. Het was het 
bewijs dat ik blijkbaar nog steeds 'stemmen hoorde'. Toen ik nog eens goed keek, gleed ik uit 
over de snotterbel van mijn jongste zoon die hij in een boterhamzakje naar huis meekreeg 
toen hij een dag naar school was geweest, en kwam hard ten val. Het deed een harde brul aan 
mijn getergde lichaam ontsnappen, maar daar was mijn vrouw alweer die mij onmiddellijk een 
mondmasker vast op het gezicht plakte. Met duck tape luchtdicht, je weet maar nooit. Ik kan 
me nog vaag herinneren dat heel vroeger de kleuterjuf zo'n snotterbel van mijn zoon afveegde 
met een papieren zakdoekje, maar nu komt hij elke dag met een boterhamzakje over zijn neus 
geplakt naar huis gelopen. Heel vroeger maakten mijn kinderen boterhamzakjes met snot van 
scheerschuim, lijm en bloem, maar dat hoeft nu niet meer, want ze komen elke dag thuis van 
school met een zakje vers gesnotterd snot die ze in de loop van de dag verzameld hebben. Per 
order van de Grote Corona-Smurf Jaap van Dissel en zijn horde Zeer Geleerde Corona-Brils-
murfen. Ik geloof dat er ook nog een vrouwelijke equivalent van Gargamel de Wetenschap der 
Dwaasheid vertegenwoordigt, maar zij wordt tegenwoordig als komeet bij nacht waargeno-
men in een ver, ver land, waar de vleermuizen zich verbazen over deze nieuwe mutatie van 
hun soort. Wat er al niet aan vreemde vleermuis-snuivers het luchtruim onveilig maakt in het 
Verre Oosten, je kunt je er geen voorstelling van maken.   
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Vroeger ervoer ik veel steun en troost van mijn huisdieren, maar mijn kat met niesziekte zit 
samen met mijn hangbuikzwijn met snuffelziekte noodgedwongen in quarantaine al maanden 
opgesloten in de kruipruimte. Daarmee was alleen de hond nog over, maar ook die blijft te-
genwoordig ruim anderhalve meter uit mijn buurt, omdat we zijn bek dichtgeplakt hebben 
met het laatste restje ductape. Als ik niet mag zingen, mag de hond ook niet blaffen, eerlijk is 
eerlijk.  
 
 Via Amazon heb ik uit arren moede een grote ratel gekocht, maar nadat mijn vrouw mij be-
dreigde met drie extra kuchjes, een keer hard snuiten en heel hard zingen, durf ik die in- en 
vooral buitenshuis ook niet meer te gebruiken. Buitenlucht is een groot gevaar voor de viro-
fobe coronawaanzinnigen, zo moet u weten. Daarom loop ik er nu mee door de supermarkt, 
en trek mijn meest waanzinnige en gestoorde gezicht om alle brave deugneuzen met een 
mondmasker op afstand te laten houden. Dat lukt gelukkig vrij goed, en zo valt er toch nog 
wat te vieren.  
 
Maar nu heeft Jaap van Dissel na zijn barre tocht vanaf de IJsberg der Zotheid, in de wandel-
gangen ook wel het Torentje van Rutte genoemd, ons dan toch eindelijk verblijd met de lang 
verwachte adviezen rondom Sneeuw, IJs, Schaatsen en Sneeuwballen Gooien. Overigens net 
op tijd, voordat Code Inktzwart wordt afgekondigd voor de Grote Corona-Smurf Jaap en zijn 
Zeer Geleerde Corona-Brilsmurfen, en zij in een zwaarbewaakt en gepantserd busje afgevoerd 
worden naar de TBC-van het UMCG in Groningen. De naam van de afdeling hoefde daarvoor 
niet gewijzigd te worden, de drie letters staan nu voor Te Behandelen Coronafoben, waar zij 
voor minstens 10 jaren in media- en politieke isolatie zullen worden verpleegd. We zullen onze 
Chinese collega's vragen hoe deze mensen te herprogrammeren, die blijken daar veel ervaring 
mee te hebben. Wellicht mogen ze zelfs wel een tijdje genieten van de gastvrijheid op de her-
scholingscampings van de Chinese overheid. Een fladderende grijze vleermuis met de initialen 
MK wijst hen vriendelijk de weg.  
 
Wat vermelden de adviezen? U mag samen schaatsen, maar niet te dichtbij. Ook mag u niet 
achter elkaar schaatsen, zoals schaatsers dat plegen te doen, aangezien u ook corona uit kunt 
wasemen als u per ongeluk een (te) harde scheet laat. U mag dus allèèn een scheet laten als 
u een luier of mondkapje voor uw achterwerk knoopt.  
 
U mag alleen sneeuwballen gooien met iemand uit uw eigen gezin, maar als u per ongeluk 
iemand raakt die Romeo heet, bent u af, mag u niet langs Start, en gaat u meteen naar de 
gevangenis. U krijgt geen 200 euro, excuus, toch wel, maar dan als boete.  
 
Bij de Koek- en Zopietent is alleen nog maar corona-chocolademelk verkrijgbaar, dus u moet 
minstens anderhalve meter afstand tot uw bekertje bewaren en mag het alleen opdrinken 
met een mondmasker op. De corona-koek bij deze bezopie mag u alleen nog met een watten-
staafje door uw neus naar binnen duwen, om hiermee te voorkomen dat er een snottebel 
naar buiten lekt, en uw medeschaatsers besmet. Een boterhamzakje op uw neus vastgeplakt 
mag overigens ook, en dat geldt ook voor een boterhamzakje aan uw anus. Tenzij het boter-
hamzakje te klein is voor het volume van uw scheten, dan moet u een vuilniszak aan uw gat 
plakken.  
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Verder mag u niemand inzepen met sneeuw, want vanaf 2021 valt er alleen nog maar corona-
sneeuw uit de grijze corona-hemel. Mocht u onverhoopt moeten plassen, moet u zich melden 
bij de altijd aanwezige medewerker van de GGD. Die zal u vertellen uit welke hoek de corona-
wind precies waait, want u mag alleen wind-afwaarts plassen, zolang tenminste de wind niet 
op een naburige woonplaats is gericht. We willen namelijk niet dat dit leidt tot een superzeik-
spreidingsmoment. Ook willen we voorkomen dat u over uw schaatsen piest, en zo schaatsers 
achter u besmet worden door de corona-urinedampen vol met gele aerosolen afkomstig van 
uw schaatsen.  
 
Zorgt u vooral ook dat u op tijd weer thuis bent, anders neemt u onvrijwillig deel aan het " 
Grote Escaperoom Nederland Spel", waarbij u allerlei ongure types, al of niet in gesubsidieerd 
uniform gestoken sujetten moet zien te ontwijken om veilig en virusvrij thuis te komen. Mocht 
u onderweg een gestrande rollator-bestuurder vast zien zitten in de sneeuw of mocht de weg 
geblokkeerd worden door een omgevallen corpulente vijftiger of zestiger, kunt u dat doorge-
ven via de corona-app van de Oppersmurf van de IJsberg der Zotheid, Hugo de Domme.  
 
En zojuist werd van de IJsberg der Zotheid als extra maatregel afgekondigd: U mag ook niet 
meezingen met het aloude liedje "Tulpen uit Amsterdam" als een of andere onverantwoorde 
onverlaat met een accordeon dit deuntje inzet. Dat slaat namelijk nergens op, in heel Neder-
land is geen tulp te zien. U zult de mond worden gesnoerd, en de accordeonspeler moet nu 
10 dagen in quarantaine en moet het eerste jaar minstens anderhalve meter afstand tot zijn 
instrument aanhouden. Dit voor het geval dat ook dit apparaat corona-aerosolen blijkt te ge-
nereren. Dat zal nog worden onderzocht door Grote Corona-Smurf Jaap en zijn Zeer Geleerde 
Corona-Brilsmurfen.  
U begrijpt vast wel dat al deze maatregelen heel hard nodig om ons allemaal gezond te hou-
den! Deze maatregelen zijn er ook voor uw gezondheid! 
Ik ben ervan overtuigd dat u dan ook van harte deze aanwijzingen tot in detail op zult volgen! 
https://www.janbhommel.com/post/over-grote-corona-smurf-en-de-ijsberg-der-zot-
heid?postId=601e8a18cc3faa00171f3201 

_____________________________________________ 
 

Beste lezer, 
 

Een buitengewoon verhaal vandaag, na een buitengewoon jaar en met een waarschijnlijk nog 
buitengewoner jaar voor de deur. 
 
Ooit willen weten wat nu eigenlijk ‘de matrix’ is en hoe die tot stand wordt gebracht? 
 
Ooit er over nagedacht of er wel leven buiten deze planeet is en hoe dat er uit zou kunnen 
zien? 
 
Ooit over ‘karma’ nagedacht en hoe het daarmee zit in relatie tot wedergeboorte? 
 
Dan heb ik goed nieuws voor je. 
  

https://www.janbhommel.com/post/over-grote-corona-smurf-en-de-ijsberg-der-zotheid?postId=601e8a18cc3faa00171f3201
https://www.janbhommel.com/post/over-grote-corona-smurf-en-de-ijsberg-der-zotheid?postId=601e8a18cc3faa00171f3201
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Enkele maanden terug werd ik op het bestaan van een bijzondere website gewezen. Even ge-
keken, geaarzeld, laten liggen en vervolgens goed naar gekeken. Een site waarop informatie 
en direct bruikbare tips worden gegeven – door buitenaardsen. Niet gechanneld deze keer, 
doch door hen zelf via aankoppeling aan het internet doorgegeven. Bijzonder. 
 
Mocht je dit onzin vinden, voel je dan niet verplicht om verder te lezen maar geniet aub van 
je dag. 
 
Heb ik je interesse gewekt, dan geef ik hier een aantal voorbeelden / uittreksels van kennis 
die is doorgegeven. Met uiteraard het zwaartepunt op het huidige massale bedrog van de 
gehele mensheid – een enorme leugen die meesterlijk in elkaar is gezet en die wij zsm bloot 
moeten leggen. Wat overigens inmiddels door veel onderzoekers wordt onderkend, maar dit 
is een extra stuk bevestiging. 
 
Oké, waar heb ik het over? De website waar ik deze kennis heb gevonden, luidt 
https://swaruu.org/ en de teksten die ik heb bestudeerd komen van de ‘transcripts’ pagina 
die daar onder hangt. Ga aub zelf op onderzoek uit en bestudeer wat deze liefdevolle wezens 
hebben doorgegeven; voel of je er iets mee hebt en of het je aanspreekt.  
Voor mezelf sprekend, kan ik er met mijn verstand prima bij en voelt het ook geheel normaal. 
Het past bij het meeste wat ik eerder heb geleerd. Dat kan echter voor iedereen anders zijn. 
Ook wil ik nog vermelden dat ik tot nu toe niet alle teksten heb bestudeerd, doch dat ik op dit 
moment tot ruim halverwege ben gevorderd. De actuele stand van zaken kan dus verschillen 
van wat ik hier schrijf. Zie het maar als een stukje kennismaking. Wie deze wezens zijn, waar 
zij zich bevinden en waarom zij in de buurt zijn, wordt allemaal op de website uitgelegd. Hier 
enkele uittreksels – er is echter véél meer, dit is puur willekeurig gekozen: 
 
Over ‘onze’ wetenschap (20 oktober 2018) 
“Terrestrial Science is artificially limited in such a way that it can only give results of something 
that will always serve the controllers and is designed to limit the perception of reality to a 
narrow corridor that will guide humans to move in the exact direction that the controllers dic-
tate. The controllers of the planet Earth have designed Science in this way with all intention. It 
only limits humans in everything and helps them maintain power. The Science of the Earth is a 
corral for the human mind, so that people cannot develop anything that is not approved by the 
controllers and that is not within their plans. 
Science on Earth is designed by controllers with the exact purpose of keeping humans within a 
specific framework or limit to control, limit and direct their scientific and intellectual expansion. 
 
Science on Earth is an ultra-reduced caricature of the true Science that is observed by all other 
races. It cannot give the human population neither free energy nor a reliable explanation in 
terms of cosmology because both aspects need to incorporate factors related to the spirituality 
and consciousness, factors that involve other existential planes without which their results are 
not true. As for free energy, terrestrial science cannot explain it without accessing other planes 
such as the so-called ether, for example, which they do not accept as existing. In addition to its 
limitation by design, science is controlled and filtered by those in power, so if someone inde-
pendently manages to develop something outside their parameters they will immediately en-
ter to erase their work and in many cases erase the person. They cannot allow the development  
  

https://swaruu.org/
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of technologies that are not under their control because it would cause a cascade of conse-
quences against them, because their Matrix would begin to dissolve when their network of lies 
is exposed. They cannot give you anything that is not inside the corral-corridor.” 
 
“You have to realize this problem, the limitation of Earth Science that has become Dogma, 
which has become another religion. You have to use your science as a very useful tool for some 
things, but very limited for others especially for everything that is truly important. You should 
always bear this in mind. 
 
Self-responsibility is always the key. Have the maturity to make your own decisions and to 
create your own reality. Do not accept that of others just because they come from a position 
of socially accepted authority and therefore Matrix. Creating your own value system and your 
own Universe is the key.” 
 
Over bescherming tegen abducties – en over het eten van dieren (28 oktober 2018) 
“Having a high frequency will repel them from getting even close to you. As I mentioned in 
another paper the higher your frequency is the more radioactive you are to THEM. AND the 
most important step to raise your frequency OVER this to protect yourself is to stop eating 
animals. Those are people too. They are not food!  If you eat someone you are giving your 
consent to be eaten yourself.” 
 
“The only way to stop all this is because you say NO to all this as a collective. Even at a personal 
level your NO is more than enough. My main goal with all my information is to empower peo-
ple. They can be comfortable saying that those things are not in their world and they are not, 
but that also it is an ostrich way to go about reality. 
You cannot be all love and light as they think we Pleiadians are. We have guns and swords. 
You must all learn to be spiritual and manage reality wisely, but you must also learn when and 
how to bite. But people cannot do anything if they don't know the facts, facts of incredible 
importance like DO NOT EAT ANIMALS. THEY THINK EATING A STEAK IS INNOCENT ENOUGH. 
It's not!  It's condemning you to BE a steak. People must know that kind of things!” 
 
Over het uitbreken uit de matrix (5 januari 2019) 
“The only way out of the Matrix is with knowledge. Literately, even in Illuminati esoteric mean-
ings, like the chequered floor, the black and white squares. The black ones mean ignorance, 
obscurity, the white ones mean knowledge into the light. "Illuminati" Comes from that.” 
“First, the people must understand that there is something wrong going on with that world. 
They must understand that you are in a Matrix, understand it. So watching anything official, 
TV news media, and taking your information there only is detrimental to your understanding. 
The media programs you with what you must see as real and what you must see as unreal.” 
 
“To break through the Matrix, you must become aware that you are trapped in a 3 dimensional 
virtual reality Matrix. In order to escape it you must do so from the side of being incarnated. 
During your lifetime. Not in the afterlife. (As there is a fence to take you down again with a 
memory wipe). The present lifetime. The people must desire truth even if it goes against all 
their previous programming. They must be willing to let go of all that previous programming.” 
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“You must get out of all religions, all belief systems. It's all lies! Even when it contains some 
truth, it's out of context and hijacked to back up the system. Raising your frequency is of ex-
treme importance. You must revoke all soul contracts. Past present and future. This to be free 
from all Karma and sin programming. That in itself is a huge subject. They must understand 
what the Ego is, and it must be subdued. Turn Ego into SELF. The Ego is the result of the de-
struction of the self. Go back to self.” 
 
Over hoe we gemanipuleerd worden (5 juli 2019) 
“The modification of the human genome by aggressive means in a laboratory with intention 
of keeping humans under control and as slaves intended for various purposes, is not necessary. 
All that must be done is to mind control the population into accepting a belief system that will 
result in the subjects themselves changing their genetic configuration or structure to the one 
that suits the controllers. 
 
This last statement is important because it's what has been going on for the better part of 12 
500 years on Earth. The controllers, whoever they are, not to be debated here at this time, not 
only know this, but they apply this with mastery! 
They make people believe something, and the people will eventually change their genes. It 
takes time, but they are patient. And they are patient because their lifespan by far exceeds the 
one of humans. This is working against humans because they are incapable of seeing things 
clearly when there is an agenda that involves slow, but controlled changes that involve gener-
ations.” 
 
“Why so much interest in making us believe that we were manipulated in a laboratory or come 
from a monkey or hybridized with a monkey? 
Because the moment you discover that you are not limited, your consciousness will rise, and 
you will be liberated from the illusion of the Matrix. You will have all your abilities; you will 
realize everything that goes on and therefore the Matrix will end.” 
 
Aan eenieder om te beslissen of hij de rode pil wil of toch liever de blauwe. Onze vrienden 
geven de waarheid door, zoals zij deze zien, en dat komt af en toe hard aan. 
Wat ik onder andere nog heb begrepen uit hun transmissies, is dat wij niet moeten weglopen 
voor onze negatieve kanten. Er kan alleen maar ‘goed’ zijn als er ook ‘slecht’ is – hoe zou men 
anders het verschil kunnen zien? Het blijkt de kunst te zijn onze negativiteit te omarmen en 
te integreren – de donkere kant hoort bij de lichte en pas als wij dat accepteren en alles inte-
greren, kunnen we heel worden. Ook wordt ons duidelijk verteld dat er in het geheel géén 
COVID-virus is en dat deze hele operatie is opgezet om ons te manipuleren om nóg meer vrij-
heden op te geven. Zoals vaker is gebeurd, alleen deze keer willen ‘zij’ doordrukken en de 
gehele mensheid onderwerpen. Ons wordt geadviseerd om daarin niet mee te gaan, geen 
muilkorven te dragen als dat enigszins kan en vooral onder géén beding het vaccin te nemen. 
Goede aardse wetenschappers hebben hier reeds veel over geschreven, en onze buitenaardse 
vrienden bevestigen dat. 
 
Hier wil ik het bij laten. Mogelijk voel je je aangesproken om zelf nu ook wat dieper te graven 
en niet meer klakkeloos aan te nemen wat je door de regering, tv en kranten wordt verteld. 
Wees kritisch, gebruik je verstand en vertrouw op je eigen oordeel. 
Hans-Otto Schulz 
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De huidige situatie samengevat!  
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Uit de nieuwsbrieven van de stichting vaccinvrij 
 

BOEM! – WEER EEN STUKJE WAARHEID BOVEN WATER – IN DE REGULIERE MEDIA NOG WEL 
Door Door Frankema  
 
Er is een lichte kentering opgetreden in de be-
richtgeving in de reguliere media. Nog net voor-
dat het schip helemaal zinkt staan de eerste 
journalisten op om de andere kant van het ver-
haal te belichten? Dezelfde media die een jaar 
lang weinig anders hebben gedaan dan angst ge-
nereren laten nu voorzichtig een ander geluid 
horen? Laten we niet te vroeg juichen… 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/boem-weer-een-stukje-waarheid-boven-water-in-de-regu-
liere-media-nog-wel/ 
 
REINER FUELLMICH EN DOLORES CAHILL OVER HET MENSELIJK MRNA GENETISCH EXPERI-
MENT, BETER BEKEND ALS ‘COVID-VACCIN’ 
door Vertaalteam  
 
Reiner Fuellmich and Dolores Cahill bespreken de grote gevaren van een medische handeling 
die in werkelijkheid en juridisch gezien als een genetisch experiment op de mensheid be-
schouwd moet worden, maar die door fabrikanten wordt gepresenteerd als een “vaccin” te-
gen Covid-19. 
Naast het gevaar van verergerde ziekteverschijnselen als gevolg van ADE (Antibody Depen-
dent Enhancement), bespreken zij de implicaties van het wereldwijd, en voor de allereerste 
keer, toedienen van mRNA injecties die in staat zijn het menselijk DNA te veranderen. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-en-dolores-cahill-over-het-menselijk-mrna-
experiment-beter-bekend-als-covid-vaccin/ 
 
VACCINFABRIKANT MODERNA: DE NIEUWE MRNA COVID-VACCINS INJECTEREN EEN ‘OPERA-
TING-SYSTEM’ IN UW LICHAAM 
door Door Frankema  
 
Moderna is een bedrijf dat door Bill Gates wordt gefinancierd om een COVID19-vaccin te pro-
duceren. Het maakt gebruik van een nooit eerder toegepaste techniek. Het neemt een stukje 
DNA – of in het geval van het Coronavirus SARS-Cov-2 (waarvan wordt beweerd dat het de 
ziekte COVID19 veroorzaakt) een gemodificeerd stukje van het virus-RNA. En dan gebruikt het 
uw cellen om dat stukje in het lichaam te repliceren (vermeerderen), waarbij het DNA van uw 
cellen in het proces worden veranderd. Vandaar de bedrijfsnaam MODeRNA.1 
  
In Nederland en de rest van Europa wordt gebruik gemaakt van het door Moderna ontwik-
kelde vaccin. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccinfabrikant-moderna-de-nieuwe-mrna-covid-vaccins-in-
jecteren-een-operating-system-in-uw-lichaam/  

https://stichtingvaccinvrij.nl/author/door-frankema/
https://stichtingvaccinvrij.nl/boem-weer-een-stukje-waarheid-boven-water-in-de-reguliere-media-nog-wel/
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https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-en-dolores-cahill-over-het-menselijk-mrna-experiment-beter-bekend-als-covid-vaccin/
https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-en-dolores-cahill-over-het-menselijk-mrna-experiment-beter-bekend-als-covid-vaccin/
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LEERLINGEN IN LOS ANGELES KRIJGEN VERPLICHT COVID-19 VACCIN ZODRA FDA HET VACCIN 
GOEDKEURT VOOR KINDEREN 
door Vertaalteam 
 
Als we nu akkoord gaan met testen op scholen, is dan de volgende stap dat er van ons wordt 
verwacht dat kinderen in het lager en middelbaar onderwijs gevaccineerd “moeten” worden? 
Waar ligt de grens? De tekenen aan de wand zijn onmiskenbaar… Het volgende artikel is een 
vertaling van Los Angeles students will be required to get COVID-19 vaccine after FDA approval 
for use in children”, dat recentelijk werd gepubliceerd op het blog van ‘The Vaccine Reaction’. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/leerlingen-in-los-angeles-krijgen-verplicht-covid-19-vaccin-
zodra-fda-het-vaccin-goedkeurt-voor-kinderen/ 
 
NA DE LOCKDOWN WACHT DE VOLGENDE AANVAL OP ONZE KINDEREN – WAT KUNNEN WE 
DOEN? 
door Door Frankema  
 
“Met name kinderen hebben het zwaar in deze dagen; ze worden achter het beeldscherm 
gezet om lessen te volgen, kunnen bijna nergens naar toe. Niet naar vriendjes, geen knuffel 
voor opa en oma, geen verjaardagsfeestjes, geen bezoekje aan de speelgoedwinkel. Afgelo-
pen weekend logeerde onze kleindochter bij ons. Hoe vrolijk ze altijd was, is ze nu wat angstig 
en timide. Ze vindt er helemaal niets meer aan zo. Droomde naar en vertelde me dat het alle-
maal nog erger gaat worden, dat had ze gezien in haar droom. Kind, wat heb ik met je te 
doen…”1 
De gekte van deze tijd gaat helaas niet voorbij aan kinderen. Ook op het lagere schoolonder-
wijs doen de ‘corona-maatregelen’ hun destructieve werk. Wat kunnen ouders doen? In dit 
artikel vindt u linken naar voorbeeldbrieven en hopelijk de inspiratie voor de volgende stap 
die nodig is om onze kinderen te beschermen. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/na-de-lockdown-wacht-de-volgende-aanval-op-onze-kin-
deren-wat-kunnen-we-doen/ 
 
HET NIEUWE NORMAAL? – MUST SEE DOCUMENTAIRE MET NEDERLANDSE ONDERTITELING 
Door Gast auteur 
De dictatuur van het ‘Nieuwe Normaal’ wordt aangestuurd door angst voor Covid-19 en richt 
grote schade aan in het dagelijks leven van gewone burgers. Is het ‘Nieuwe Normaal’ – gepro-
pageerd door de media, opgelegd door politici, en afgedwongen door politie – hoofdzakelijk 
in het voordeel van de 0,1% superrijken? De onderstaande video legt een diepere agenda 
bloot die niets te maken heeft met gevaar of gezondheid, maar met geld en macht. 
Van alle video’s is deze waarschijnlijk de meest verhelderende voor wie de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar wil begrijpen. Nederlands ondertiteld. Kijk en verspreid deze informa-
tie alstublieft. U kunt het scherm rechtsonder in de video op groot zetten. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/het-nieuwe-normaal-must-see-documentaire-met-neder-
landse-ondertiteling/ 
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Je wilt als politiefunctionaris toch niet herinnerd wor-
den als iemand die oude vrouwtjes in elkaar sloeg? 
 

 
De vijftig minuten durende Britse documentaire ‘The New Normal’ werkt als een geheugenopfrisser 
qua 2020, en alles wat zich sindsdien afspeelt rondom Corona, en doet nauwkeurig onderzoek naar de 
Vierde Industriële Revolutie, het geesteskind van Klaus Schwab. Deze Schwab is tevens de oprichter 
en frontman van het beruchte World Economic Forum.  
 
De film laat haarfijn zien wat de één procent van de wereld - de Elite - te winnen heeft en wat de 
overige negenennegentig procent van de wereldbevolking dreigt te verliezen.  
 
Ik raad iedereen aan om deze documentaire te bekijken, maar richt me via dit schrijven in het bijzonder 
tot de Nederlandse politiemannen en -vrouwen die opgeroepen zijn of opgeroepen kunnen worden 
om demonstraties tegen het overheidsbeleid uiteen te slaan; want anders kan ik dat niet noemen, als 
ik kijk naar de hoeveelheid buitenproportioneel geweld wat daarbij gebruikt wordt; zowel in deze do-
cumentaire, als op beelden van de demonstraties in Nederland sinds het voorjaar van 2020. 
 
In de documentaire zie je vanaf de zesendertigste minuut hoe op 26 september een vreedzaam protest 
met duizenden mensen in Londen met onnodig grof geweld gestopt wordt. Je ziet onder anderen hoe 
een keurige oudere dame tegen de grond geslagen wordt en hoe mensen het beruchte knietje in hun 
nek gedrukt krijgen. Verder zie je beelden van allerlei bebloede gezichten. 
 
Vervolgens komen er beelden van complete veldslagen in Parijs en Barcelona die zich in oktober af-
spelen en die niet onderdoen voor die van een gemiddelde burgeroorlog! Er is goed te zien hoe een 
normaal geklede vrouw van rond de dertig langdurig met een taser (elektroschokwapen) bewerkt 
wordt om daarna hardhandig tegen de grond te worden gedrukt. 
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Na diverse taferelen van buitenproportioneel politiegeweld en totale chaos in respectievelijk Jeruza-
lem, Servië, Italië, Chili, Warschau, Australië en Duitsland komt in de tweeënveertigste minuut Officer 
Greg Anderson aan het woord. Hij is, na een staat van dienst van ruim tien jaar, geschorst omdat hij er 
bij collega’s op aangedrongen heeft om de orders niet langer op te volgen.  
 
Hij vraagt zich openlijk af hoe het kan zijn dat politiemensen burgers vervolgen en arresteren terwijl 
ze geen misdaad gepleegd hebben, maar enkel en alleen voor hun burgerrechten opkomen. Hij vindt 
het hoog tijd dat zijn collega’s bij zichzelf te rade gaan en zich gaan afvragen of ze nog wel het juiste 
doen. Hij voegt eraan toe dat het er niet toe doet hoe een agent persoonlijk over Covid-19 denkt, maar 
dat de politie in het algemeen simpelweg het recht niet heeft om de burgerrechten van mensen, die 
kritisch staan tegenover het Coronabeleid van hun overheid, met extreem gewelddadig gedrag te 
schenden, omdat een burgermeester dat toevallig van hen verlangt. 
 
Daarna is te zien hoe in november Italiaanse politieagenten na achttien dagen van protest hun helm 
afdoen uit solidariteit met de betogers en hoe in december een groep agenten in Spanje zich verenigd 
heeft onder de naam ‘Policias por la Libertad’ om vervolgens mee te protesteren voor, zoals ze zelf 
zeggen, de mensenrechten en de grondwettelijke vrijheden. 
 
Nu een persoonlijke noot richting de gemiddelde Nederlandse politieman en -vrouw. Jullie hebben in 
mijn ogen een eervol beroep als ik denk aan de kerntaken van de politie: voor veiligheid zorgen voor 
iedereen in ons land, criminaliteit voorkomen en bestrijden, de openbare orde bewaken, strafbare 
feiten opsporen, hulp verlenen bij nood en het uitvoeren van politietaken voor justitie. Respect! 
 
Maar er is toch niets eervols aan het in elkaar meppen van onschuldige burgers die op een vreedzame 
wijze opkomen voor hun burger- en mensenrechten en hun grondwettelijke vrijheden? En je wilt als 
politiefunctionaris toch niet herinnerd worden als iemand die oude vrouwtjes in elkaar sloeg? Tot slot 
wil je toch niet, net als al je collega’s wereldwijd, bij deze specifieke demonstraties als pion gebruikt 
worden om de macht te bewerkstelligen van de hierboven genoemde Elite, die bepaald niet het beste 
met de mensheid voorheeft?! 
 
Denk daar eens over na en bekijk vooral deze documentaire:  
https://www.blckbx.tv/videos/wat-staat-er-op-het-spel  
 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

Kies je ervoor om te sterven, of spring je er alsnog uit? 
 
Als je een kikker in een pan met heet water stopt, dan springt hij eruit. Maar zet je een pan met koud 
water samen met de kikker op het vuur, dan blijft hij zitten. Door de langzame verandering van de 
temperatuur wordt de kikker heel subtiel gekookt totdat hij sterft.  
 
Wat is de overeenkomst tussen de kikker en de mens? Vind je dat een belachelijke vraag? En wat als 
ik je zeg dat die vraag niet zo idioot is als je in eerste instantie denkt? 
 
Want als jou ruim een jaar geleden verteld was dat je zoveel mogelijk binnen moet blijven, je ander-
halve meter afstand van andere mensen moet bewaren, je je handen ‘stuk moet wassen’ als je thuis-
komt, je niet op het schoolplein van je kind(eren) mag komen, je alleen in publieke ruimten mag komen 
met een (niet werkend) mondkapje, alle winkels (op de supermarkten na) dicht moeten, je niet meer   

https://www.blckbx.tv/videos/wat-staat-er-op-het-spel


 

 
37 

dan één persoon per etmaal in je huis mag ontvangen, je stervende (groot-)ouder niet meer dan één 
persoon bij zijn of haar bed mag ontvangen, knuffelen ‘uit den boze is’, je tussen negen uur ’s avonds 
en half vijf ’s morgens thuis moet blijven… Enkel en alleen vanwege een virus wat niet dodelijker is dan 
een gemiddelde griep. Wat zou je dan doen? 
 
Als je die complete lijst aan verordeningen in één keer opgedragen had gekregen, had je dat allemaal 
geaccepteerd, of was je, net als die kikker, direct uit het hete water gesprongen?  

 
Ik denk het laatste. Maar wij zijn met z’n allen in een pan koud water gestopt, op het vuur gezet en 
heel langzaam aan de kook gebracht.  
 
Kies je ervoor om te sterven, of spring je er alsnog uit? De keuze is (nog steeds!) aan jou. 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

Coronacomplot, geen theorie 
 
De meeste mensen van mijn kennissenkringen vinden de complotgedachte over het coronavirus nog 
steeds een ongegronde doemgedachte van mensen die overal uit de lucht gegrepen kwaadaardighe-
den zien.  Mijn ervaringen en begripsvermogen wijzen in ieder geval naar een opzettelijk en doordacht 
complot van enkele onaantastbaren (untouchables).  Ik verduidelijk me als volgt: 
-In december 2020 overleed de moeder van mijn schoonzus op de leeftijd van 97 j. Ze was al jaren 
dement en sprak al 3 jaar niet meer.  Ze was niet ziek en stierf door ouderdom, wat de familie en het 
verplegend personeel heel duidelijk zag en wist. Toch werd ze geregistreerd als zijnde gestorven aan 
corona. Wie van de administratie moest dat zo schrijven? 
 
Uit recentelijke statistieken (begin januari 2021) blijkt dat er in 2020 geen oversterfte was, hetgeen ik 
zelf met de mij door het gemeentebestuur toegezonden cijfers van de overlijdens in mijn gemeente 
heb kunnen zien. Welke administratie manipuleert die statistieken dan om de media te doen zeggen 
dat duizenden mensen het slachtoffer zijn van het Covid-19-virus? 
Half januari 2021 kreeg ik een vertrouwelijk telefoontje van een arts en vriend die ik al meer dan 30   
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jaar goed ken en al tientallen jaren een groepspraktijk van 4 artsen heeft met een héél groot patiën-
tenbestand. Alle 4 artsen daar tezamen hebben in 2020 slechts 13 coronagevallen binnen gekregen en 
dan uiteraard ook behandeld. Geen een van die gevallen is overleden, integendeel, ze zijn allemaal 
heel goed genezen en zonder letsels. Wie in de ziekenhuisadministraties wil ons doen geloven dat er 
een gevaarlijke epidemie/pandemie bestaat en het coronavirus blijvende longletsel met zich mee-
brengt? 
 
Verleden zomer (einde juli) gingen we – op paniekerig afraden van mijn familieleden – toch op reis 
naar Italië met de auto om daar pas uitgeweken vrienden uit onze gemeente te bezoeken. Tijdens onze 
reis deden we 3 verblijfplaatsen aan waar we enkele dagen verbleven om daarna weer verder te rijden. 
In deze 3 plaatsen hadden we uitvoerige gesprekken met de plaatselijke bewoners, die ons allemaal 
vertelden dat ze tijdens de voorbije maanden nog nergens een coronageval hadden gezien of ook nog 
nooit over een coronageval hadden gehoord in hun overigens heel sociale leven. Nochtans zou Italië 
het eerste en meest getroffen land van Europa geweest, volgens de media, dat duizenden coronado-
den zou gehad hebben.  De vele Italiaanse bewoners die wij ontmoet hebben, vertelden ons heel an-
dere ervaringen. Wie in Italië wou en wil dat de media paniek zaaien in de wereld door te zeggen dat 
de ziekenhuizen heel veel coronadoden moet verwerken? 
 
Is de werkelijkheid niet zo dat de doden en verminkingen door toedoen van de ziekenhuisbehandelin-
gen veroorzaakt worden en dat de ziekenhuisverantwoordelijken dat vanuit een onzichtbare organi-
satie moeten doen? Het is ons opgevallen dat patiënten met ademhalingsproblemen sinds de corona-
rage op de buik moeten gelegd worden, wat voordien zeker niet het geval was. Ondanks alle doelma-
tige aanbevelingen door artsen aan ziekenhuizen en overheden, blijft men mensonvriendelijke behan-
delingen (zoals antibioticakuren, te zoute baxters, zwavelhoudende aerosols, deprimerende afzonde-
ringen, ...) uitvoeren terwijl het al onderbezette en jarenlange gesaneerde ziekenhuispersoneel tal van 
extra beveiligingsmaatregelen moet volgen zodat het sociaal contact met de patiënten tot niets herleid 
wordt. Patiënten worden letterlijk onmondig gemaakt omwille van de coronamaatregelen.   
 
In een recentelijk (derde week van januari 2021) maar niet gangbaar nieuwsbericht uit Frontnieuws 
kunnen we lezen dat het virus Covid-19 naar alle waarschijnlijk geen natuurlijk ontstaan virus is, maar 
wel een kunstmatig samengestelde structuur heeft die wetenschappers kunnen herkennen en onder-
scheiden als zijnde niet natuurlijk: 
https://www.frontnieuws.com/?nltr=MjcwOzQwMTE7aHR0cHM6Ly93d3cuZnJvbn-
RuaWV1d3MuY29tL21pY3JvYmlvbG9nZS12aW5kdC1icmlzYW50ZS1hYW53aWp6aW5nZW4tdmFuL-
WxhYm9yYXRvcml1bS1vb3JzcHJvbmctdmFuL-
WhldC1jb3JvbmF2aXJ1cy87O2U1NjI1MGZkNWNiYjVhMDQ1MmUzMWQzZDFhOWFlOGUx 
“Tot nu toe gingen de meeste deskundigen ervan uit dat het coronavirus door natuurlijke selectie is 
ontstaan. Maar een groep wetenschappers onder leiding van microbiologe Rossana Segreto van de 
Universiteit van Innsbruck heeft nu aanwijzingen gevonden dat het misschien toch in het laboratorium 
is ontstaan. Segreto deed al voor de Coronacrisis onderzoek naar de oorsprong van virale mutaties. 
Toen de eerste gevallen van Covid-19 in Wuhan opdoken, werd ze nieuwsgierig. Sindsdien heeft ze be-
wijs verzameld dat suggereert dat SARS-CoV-2 uit het laboratorium kwam”. 
“De structuur van SARS-CoV-2 getuigt van het feit dat het virus wellicht niet door natuurlijke selectie is 
ontstaan, maar kunstmatig in het laboratorium is gecreëerd. Samen met de biotech-ondernemer Yuri 
Deigin publiceerde zij het bewijs hiervoor in een artikel in het gespecialiseerde tijdschrift BioEssays, 
nadat zeven gespecialiseerde tijdschriften eerder hadden geweigerd het artikel te publiceren”. 
 
De microbiologe was blijkbaar zelf verrast door de ontdekking. 
“De microbiologe zegt dat ze wenst dat ze deze verbanden nooit had gevonden, omdat de zoektocht 
naar de oorsprong van het virus “politiek explosief” is. Als wetenschapper wil zij ook niet in de kaart 
spelen van “samenzweringstheoretici”, want de oorsprong van het virus uit het laboratorium is niet 
zomaar een samenzweringstheorie. Veel van haar onderzoek, wijst erop dat SARS-CoV-2 uit een lab  

https://www.frontnieuws.com/?nltr=MjcwOzQwMTE7aHR0cHM6Ly93d3cuZnJvbnRuaWV1d3MuY29tL21pY3JvYmlvbG9nZS12aW5kdC1icmlzYW50ZS1hYW53aWp6aW5nZW4tdmFuLWxhYm9yYXRvcml1bS1vb3JzcHJvbmctdmFuLWhldC1jb3JvbmF2aXJ1cy87O2U1NjI1MGZkNWNiYjVhMDQ1MmUzMWQzZDFhOWFlOGUx
https://www.frontnieuws.com/?nltr=MjcwOzQwMTE7aHR0cHM6Ly93d3cuZnJvbnRuaWV1d3MuY29tL21pY3JvYmlvbG9nZS12aW5kdC1icmlzYW50ZS1hYW53aWp6aW5nZW4tdmFuLWxhYm9yYXRvcml1bS1vb3JzcHJvbmctdmFuLWhldC1jb3JvbmF2aXJ1cy87O2U1NjI1MGZkNWNiYjVhMDQ1MmUzMWQzZDFhOWFlOGUx
https://www.frontnieuws.com/?nltr=MjcwOzQwMTE7aHR0cHM6Ly93d3cuZnJvbnRuaWV1d3MuY29tL21pY3JvYmlvbG9nZS12aW5kdC1icmlzYW50ZS1hYW53aWp6aW5nZW4tdmFuLWxhYm9yYXRvcml1bS1vb3JzcHJvbmctdmFuLWhldC1jb3JvbmF2aXJ1cy87O2U1NjI1MGZkNWNiYjVhMDQ1MmUzMWQzZDFhOWFlOGUx
https://www.frontnieuws.com/?nltr=MjcwOzQwMTE7aHR0cHM6Ly93d3cuZnJvbnRuaWV1d3MuY29tL21pY3JvYmlvbG9nZS12aW5kdC1icmlzYW50ZS1hYW53aWp6aW5nZW4tdmFuLWxhYm9yYXRvcml1bS1vb3JzcHJvbmctdmFuLWhldC1jb3JvbmF2aXJ1cy87O2U1NjI1MGZkNWNiYjVhMDQ1MmUzMWQzZDFhOWFlOGUx
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/bies.202000240
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 kwam”, zegt ze. Bovendien bekritiseert Segreto terecht alle “deskundigen” die er snel bij waren om 
deze feiten als onzin af te doen. 
“De onderzoekster bekritiseert wetenschappers omdat zij deze mogelijkheid relatief vroeg als “onzin” 
hebben afgedaan. Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs dat de ziekteverwekker zich op na-
tuurlijke wijze heeft ontwikkeld en niet in een laboratorium is ontstaan. Toch hebben zij een laborato-
riumongeluk door een menselijke fout, waardoor het virus in een vroeg stadium zou kunnen zijn vrijge-
komen, vroegtijdig uitgesloten”, zegt ze, schrijft RT. 
 
Alle informatie die we via de media (tv, radio, kranten, magazines, ...) in de winkels kunnen zien en 
lezen is gericht op VACCINATIES. En als je weet wat die nieuwe vaccinaties inhouden, dan begin je 
ongetwijfeld te huiveren omdat ze nanopartikeltjes van biogenetisch gemanipuleerde materialen be-
vatten die kunnen fungeren als elektromagnetische chips. Er bestaat op het internet allerlei informatie 
over nanodeeltjes, maar dat is voor de leek een moeilijke materie.  Nanodeeltjes zaten in ieder geval 
niet in de vorige generaties vaccins, die inmiddels niet meer te verkrijgen zijn in de apotheken. De 
media, politie en de slapende bevolking hebben zich laten brainwashen door een kleine topgroep sa-
menzweerders, waarin hooggeplaatsten in farmaceutische industrie een centrale rol spelen.  Dat de 
wereld zó gemakkelijk bedrogen wordt, heeft te maken met het feit dat de meeste mensen vervreemd 
zijn van Gods natuur door de wereldwijde verstedelijkingen en een juist gevoel om natuurlijk te leven 
verloren hebben omwille van het verkeerde geloof in de menselijke wetenschappen.  Het groot-
scheepse wereldcomplot wordt door Hem toegelaten opdat de mensen zouden wakker worden en 
ondervinden dat Gods wetenschap heilzaam is en de menselijke onheilzaam.  
Wie niet luisteren wil, moet voelen.  Zolang de mensen geloven in hun eigen, egoïstische kortzichtig-
heden doordat ze God en Zijn natuur negeren, is er geen oplossing van deze wereldchaos mogelijk.  De 
mensheid heeft 1 Goede Herder nodig waar leugens geen kans krijgen.  Zolang dat dat niet gebeurt en 
mensen aan hun ego blijven vasthouden, hopen de wereldproblemen zich alleen maar op.  Die Herder 
kan alleen Jezus Christus zijn, naar ik voel en begrijp, en dit zonder enige bestaande kerk of mensen-
organisatie, maar door middel van ieders hart.  Jezus was de Enige Die zegde: “Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven.”     
Rudy Vercauteren 
 
Aanvulling van Rudy 
Ik had iets over het hoofd gezien, wat ik reeds lang geleden begreep uit een lezing van een Vlaamse 
homeopaat en waarvan ik gisteren een herinnering toegezonden kreeg van een Nederlandse boer. De 
betreffende onderstaande link gaat over het verband tussen Covid-19 en de schadelijke straling van 
5G: 
Het is echter wel juist dat wetenschappers in Innsbruck zagen dat het Covid-19 virus een niet natuurlijk 
gevormde virus structuur heeft, maar de oorzaak daarvan ligt in de onnatuurlijke aard van de elektro-
magnetische straling van 5G. Het is me reeds eerder opgevallen dat het SARS-virus, dat ook een coro-
navirus is, kort na de invoering van 4G begon. Coronavirussen begonnen in feite reeds vanaf 1963 (zie 
June Almeida) toen er steeds meer elektromagnetische straling geproduceerd werd. De 5G-straling is 
wel een heel intense kunstmatige straling en bewerkstelligt heel snelle (bio)chemische reacties en mu-
taties, wat ik persoonlijk van een vriend-ingenieur weet. Griepvirussen daarentegen zijn van natuur-
lijke aard omdat ze door grote windrichtingsveranderingen tot stand komen (zie Jakob Lorber, Wilhelm 
Reich, ...). Coronavirussen zijn van onnatuurlijke aard omwille van door mensen gemaakte elektromag-
netische stralingsvelden. Allerlei interferenties brengen dan ook allerlei mutaties teweeg. 
De stelling van het met opzet ontwikkeld Covid-19 virus moet dus herzien worden, volgens mij.  
Wel is het zo dit laatste virus met opzet door de farmacie werd uitgebuit om angst te zaaien zodat ze 
haar marketing voor vaccinaties kon uitbouwen. In die zin is het 'Complot, geen theorie' nog steeds 
geldig. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A8KM1EkSLqw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YyXM79pzlVc&feature=youtu.be  

https://de.rt.com/asien/112051-mikrobiologen-findet-brisante-hinweise-auf/
https://www.youtube.com/watch?v=A8KM1EkSLqw&feature=youtu.be
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‘Covid-19 The System’: een nuchtere documentaire 
met een gezond kritisch geluid 

Na de toespraak van Premier Rutte op 15 maart 2020, waarin Nederland onder andere te horen kreeg 
dat de scholen per direct gesloten werden, rezen er bij internationaal ondernemer Nico Sloot allerlei 
vragen rondom Corona en besloot hij zich te gaan verdiepen in de feiten. Dit resulteerde in een onder-
zoek wat van maart tot en met september 2020 duurde. Naast Nico waren er meer dan twintig weten-
schappers uit vier landen bij betrokken en met elkaar hebben ze ruim vijfduizend uur in dit onderzoek 
gestoken. 
 
Van daaruit is de documentaire ‘Covid-19 The System’ ontstaan, waarin in ruim anderhalf uur tijd te 
zien is hoe Nico met diverse deskundigen objectief kritisch kijkt naar de overheid, de farmaceutische 
industrie, de media en de geldsystemen. Dit alles op een toegankelijke manier en in zeer begrijpelijke 
taal. Verder is het zo in elkaar gezet, dat het ‘lekker wegkijkt’.  
 
In eerste instantie kostte het geld om ‘Covid-19 The System’ te kunnen bekijken. Daar is inmiddels 
verandering ingekomen, want het is nu kosteloos. Om de film gratis aan te kunnen blijven bieden, 
wordt er wel om een donatie gevraagd, maar daar is men uiteraard vrij in. 
 
Wat mij betreft is de film een ‘must see’ voor iedereen! Zeker voor diegenen die pas sinds kort een 
groeiend onderbuikgevoel hebben en steeds meer tot het besef komen dat er heel veel niet klopt, 
maar absoluut ook voor de zogenaamde complotwappies (lees: compleet denkers) onder ons die al 
heel veel doorhebben. Je zult zien dat het verhelderend werkt om het weer eens vanaf maart vorig 
jaar te doorlopen en de kans is groot dat je toch weer het een en ander bijleert. Zo heb ik onder andere 
behoorlijk wat opgestoken van de functie van onze T-cellen en hoe daar vanuit overheidswege, in sa-
menwerking met de bekende staatskranten en Staatsomroep NOS, mee gerotzooid is qua de timing 
van informatieverstrekking ten behoeve van hun gepush richting de vaccinatie. Daarover verderop 
meer. Verder besef je, al kijkend, wél dat er sinds september vorig jaar alweer veel meer duidelijk is 
geworden qua de verborgen agenda achter alles wat ons opgedrongen wordt; met de invoering van 
de avondklok als voorlopig dieptepunt. 
 
Oorlogsretoriek 
Een van de eerste reacties van Nico in maart vorig jaar is “Wat gebeurt hier allemaal?!” en hij vraagt   
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zich af hoeveel mensen er daadwerkelijk overlijden aan Covid-19. Hij heeft al vroeg in de coronacrisis 
door dat het RIVM halve wetenschap bedrijft en halve waarheden vertelt en dat er sprake is van cen-
suur in de mainstream media. Hij vindt de gebezigde oorlogsretoriek nogal opvallend: “Covid-19 wordt 
als een vijand gezien.”, aldus Nico, “Er wordt gezegd dat we in oorlog zijn en dat we het moeten be-
strijden en uitroeien.”  
 
Hij vraagt zich af hoe hij dat moet zien en zoekt contact met Koos Biesmeijer, ecoloog en hoogleraar 
Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden. Die zegt dat virussen nauw met ons verbonden zijn en 
dat ons voortbestaan juist afhankelijk is van de samenwerking tussen onze cellen, bacteriën en virus-
sen. Hij voegt eraan toe dat het zeer moeilijk is om virussen uit te roeien, omdat ze evolueren en zich 
door mutaties constant aanpassen. Biesmeijer: “Een griepvirus is daar een goed voorbeeld van. Bij de 
jaarlijkse griepprik is er min of meer sprake van een gok en het blijkt achteraf dan ook vaak om een 
hele andere griep te gaan.”  
 
Nico beschrijft hoe hij zich op allerlei manieren in de materie verdiept en dat het hem op een gegeven 
moment opvalt hoe groot de nevenschade is; alleen al door driehonderdduizend (!) uitgestelde ‘ge-
wone’ behandelingen in de ziekenhuizen. Hij ziet hoe aan de ene kant wordt geprobeerd om levensja-
ren te sparen door Corona onder controle te krijgen, terwijl de weegschaal aan de andere kant com-
pleet negatief doorslaat; zowel op het gebied van de gezondheidszorg en de economie, als op het 
maatschappelijke vlak.  
 
Natuurlijke immuniteit door onze T-cellen 
Zijn broer Willem Sloot, doctor in de Toxicologie en werkzaam voor een grote farmaceut, en Nico vin-
den elkaar gedurende het onderzoek. Willem raakt geïnspireerd door Nico en gaat spitten in weten-
schappelijke artikelen over SARS. Hij zoekt onder andere naar resultaten op het gebied van afweer en 
immuniteit en komt tot de conclusie dat je naar verschillende aspecten van ons immuunsysteem moet 
kijken. “Je had diverse spreadevents, zoals in het Italiaanse Vo en op die cruiseschepen, waar wel veel 
besmettingen waren,”, aldus Willem, “maar waar in verhouding helemaal niet zoveel mensen ziek wer-
den. Dat wijst erop dat er bij veel mensen toch van nature een bescherming aanwezig moet zijn. De 
verspreiding van het virus in Vo is wetenschappelijk grondig onderzocht en beschreven en daaruit blijkt 
dat ruim vijftig procent van de mensen, hoewel positief getest, geen aantoonbare klachten had. Dat 
geeft een duidelijke indicatie dat er een natuurlijke bescherming moet zijn.”  
 
Van daaruit gaat Willem verder zoeken en komt hij diverse buitenlandse artikelen tegen waarin be-
schreven staat dat onze T-cellen (witte bloedcellen die belangrijk zijn in ons afweersysteem) een grote 
rol spelen door een soort kruisreactie te geven die afkomstig is vanuit vorige coronabesmettingen, om 
de simpele reden dat allerlei griepen uit het verleden corona gerelateerd zijn. De immuniteit is ge-
bouwd op het feit dat de T-cel al delen van het coronavirus herkent en op basis daarvan blijkt veertig 
tot zestig procent van de mensen, die nog geen Corona gehad hebben, er wel degelijk tegen beschermd 
te zijn. Willem: “In het nieuws werd echter alleen maar gesproken over immunoglobulinen, die door 
B-cellen (lymfocyten die ook belangrijk zijn in ons afweersysteem) gemaakt worden en die in het bloed 
worden gemeten, waarbij men niet verder kwam dan een natuurlijk immuniteit bij vijf tot tien procent 
van de mensen.” Volgens hem komt alles samen in een artikel van het beroemde Karolinska Instituut 
uit Stockholm, wat geschreven is na metingen met zowel de T-cel als de B-cel. Daaruit komen exact 
dezelfde gegevens naar voren zoals hierboven beschreven. Des te opmerkelijker is het dan dat er in 
Nederland alleen conclusies getrokken worden uit onderzoeken naar B-cellen en dat de T-cellen blijk-
baar volledig genegeerd worden. 
 
‘Pharma-geld’ bepaalt wat er moet gebeuren 
De hele wereld voert een soort van gelijk beleid dat in de eerste plaats gebaseerd wordt op adviezen 
van de World Healt Organisation (WHO), die voor een heel groot deel gefinancierd wordt door de far-
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maceutische industrie, wat bepaald geen onbelangrijk feit is. “De WHO bepaalt de status van een vi-
rus.”, aldus Nico, “Zo heeft deze organisatie in 2009 de Mexicaanse Griep ook een A-status gegeven, 
zijnde een levensgevaarlijke griep, wat achteraf niet zo bleek te zijn. Maar er waren wel heel veel vac-
cins gemaakt die ook allemaal wereldwijd verkocht zijn. Daar is toen ook veel ophef om geweest. Het 
ging indirect om ‘Pharma-geld’ wat bepaalde wat er moest gebeuren. Maar het lijkt wel of we er niets 
van geleerd hebben, want nu gebeurt exact hetzelfde. Maar zij bepalen wél het beleid voor honderd-
drieënnegentig landen!”   
 
Nico concludeert terecht dat de IC in de eerste lockdown ontzettend onder druk gestaan heeft en dat 
de zorg een knap staaltje werk heeft geleverd. Hij heeft ook begrip voor Rutte die destijds zei dat hij 
met vijftig procent van de kennis honderd procent beslissingen moest nemen. Maar hij voegt daaraan 
toe dat je dan wel zo snel mogelijk alle overige informatie moet zien te vergaren. Wat hij daarbij 
vreemd vindt, is het feit dat al na een week of drie duidelijk was dat mensen met een hoge leeftijd en 
onderliggend lijden tot de risicogroep behoren, maar dat het hele land daarvoor op slot moest. Terwijl 
het veel logischer is om deze risicogroep extra te beschermen en de hele grote groep gezonde mensen, 
die de economie draaiende houden, gewoon hun leven te laten leiden. Hij begrijpt ook niet dat het 
RIVM en het OMT voornamelijk uit virologen bestaan, omdat het na die eerste drie weken wel duidelijk 
was dat het om meer gaat dan alleen de volksgezondheid, terwijl de risicogroep ook nog eens een klein 
gedeelte van diezelfde volksgezondheid bestrijkt. Volgens hem was het niet meer dan logisch geweest 
als er ook economische en sociaal-maatschappelijke deskundigen toegevoegd waren aan beide advies-
organen.  
 
Ondercapaciteit in de zorg door het overheidsbeleid van de afgelopen jaren 
Evelien Peeters (internist en endocrinoloog): “Ik maak me zorgen en heb het gevoel dat mijn morele 
grens is bereikt in hoe we met de volksgezondheid en de mensheid omgaan. Ik vind dat we in één groot 
gedragsexperiment zitten en dat er mensen beschadigd worden. Het is onduidelijk wat de meerwaarde 
is van de handelingen van de laatste periode en daarin vind ik het moeilijk, binnen de eed die ik als arts 
heb afgelegd, om me niet meer uit te spreken. Dat heeft ertoe geleid dat ik me dus heb uitgesproken, 
in eerste instantie naar de medische verenigingen toe en in tweede instantie richting de media. Maar 
dat komt niet echt van de grond en ik merk dat artsen best wel mediaschuw zijn en dat ze vinden dat 
we het eigenlijk binnenskamers moeten oplossen.”  
 
Volgens haar komt dat puur door het feit dat ziekenhuizen meer belangen hebben. En hoewel haar 
menig niet persé de mening van het ziekenhuis hoeft te zijn en zij zich op haar eigen titel uitspreekt, 
hebben haar meerderen toch de angst dat mensen dat niet kunnen scheiden van het ziekenhuis waar 
ze werkt. Volgens Peeters zie je dat ook terug in de media. “Maar toch is het fijn dat ik me mag uit-
spreken,”, aldus Peeters, “hoewel dat ook weer raar is om te zeggen, want eigenlijk is dat gewoon 
vrijheid van meningsuiting. Ik ken mensen die zich niet durven uit te spreken, omdat ze bang zijn voor 
hun baan.” 
 
Op Nico’s vraag wanneer ze zo haar twijfels kreeg, antwoordt Peeters dat het een nieuw virus is wat 
veel besmettelijker is en waar veel mensen ziek van worden, waarvan sommigen op een hele verve-
lende manier. Daardoor moet er meer zorg geleverd worden, maar de zorgcapaciteit is ten tijde van 
de pieken te kort. Volgens haar hebben we standaard een ondercapaciteit, wat het gevolg is van het 
overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Er is volgens haar teveel bezuinigd in de ‘handen aan het bed’, 
verpleegkundigenzorg en op de salarissen. In haar beleving zitten we in een gezondheidscrisis die door 
Corona alleen maar uitvergroot wordt. “We hebben al tientallen jaren goede draaiboeken liggen voor 
pandemieën en met de huidige groei van de bevolking was het te verwachten dat er ooit een pandemie 
zou komen.”, aldus Peeters, “Maar ondertussen worden er al jarenlang bedden afgeschaald. We heb-
ben veel minder bedden dan vijf tot acht jaar geleden en we hebben veel minder ‘handen aan het bed’, 
waardoor we nu in de problemen zitten.” 
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Ze hoopt niet dat dat de reden is waarom alle maatregelen als een soort van controle aangehouden 
worden totdat het vaccin er is, want dat zou volgens haar betekenen dat de patiënt en de dokter ook 
een onderdeel zijn van het product in het systeem, in het verdienmodel. En hoewel ze benadrukt dat 
dat geen drijfveer mag zijn en dat ze hoopt dat mensen dat zuiver kunnen blijven zien, voel je als kijker 
aan alles dat ze daar wél bang voor is. En dat is terecht, vrees ik. 
 
De bedenkelijke rol van Feike Sijbesma 
Rutte en Coronagezant Feike Sijbesma zeggen, naar aanleiding van het ‘Pienter & Sanquin Onderzoek’ 
dat er een groot gevaar is en dat negentig tot vijfennegentig procent van de mensen niet beschermd 
is, omdat dit onderzoek via de B-cellen aantoont dat hooguit vijf tot tien procent van de mensen be-
schermd is door hun natuurlijk afweersysteem. Robbert Dijkgraaf, universiteitshoogleraar aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, heeft echter aangegeven dat er wel degelijk sprake is van groepsimmuniteit, 
wat ook blijkt uit alle asymptomatische groepsimmuniteit. Asymptomatische mensen hebben het virus 
(gehad), maar hebben nooit ziekteverschijnselen ontwikkeld. In het begin van dit artikel legt Willem 
Sloot uit hoe dit werkt in verband met de T-cellen.  
 
Het RIVM, Pienter en Sanquin hebben vanaf maart 2020 nooit over deze T-cellen gesproken en als Nico 
aan Feike Sijbesma, die medisch bioloog is, vraagt of hij het belang van deze cellen ziet, antwoordt hij 
bevestigend. Als Nico vervolgens vraagt waarom hij dat niet aan het kabinet vertelt, krijgt hij van Sij-
besma te horen dat hij niet over de politiek gaat (…). Een week later hoort Nico hem in het programma 
‘Op1’ nog steeds het verhaal vertellen over de B-cellen en dat daardoor slechts vijf procent van de 
bevolking beschermd is. Vervolgens leest Nico in de krant dat de T-cellen het vaccin moeten aanwak-
keren. “Dus…”, denkt Nico, “als we van nature T-cellen hebben, is het niet belangrijk, maar als we een 
vaccin hebben, moeten de T-cellen aangespoord worden om te gaan werken.” 
 
Ondertussen heeft Feike Sijbesma een deal gemaakt met AstraZeneca, wat in eerst instantie een soort 
onderhandse deal is met vier Europese landen. Als openbaar wordt dat de broer van Sijbesma de 
Duitse CEO van AstraZeneca is, moet hij als Coronagezant het politieke podium verlaten. AstraZeneca 
blijkt inmiddels een deal te hebben met de complete Europese Unie. Opeens staat er in de Nederlandse 
kranten dat de hoop op groepsimmuniteit vervaagt en verkondigt Feike Sijbesma dat heel Nederland 
gevaccineerd moet worden én dat hij de vaccins heel goedkoop heeft ingekocht. Nico, als ondernemer 
pur sang, voelt nattigheid. Feike doet voorkomen alsof het vaccin vanuit een soort filantropische in-
steek aan ons volk ‘geschonken’ wordt, terwijl de farmaceutische industrie gemiddeld drie keer zoveel 
winst maakt dan welke onderneming ook. Nico weet zeker dat er sprake is van een tweede verdien-
model en hij heeft gelijk. AstraZeneca heeft namelijk niet alleen een deal met Europa, maar ook met 
Amerika, Brazilië, China en Korea voor in totaal drie miljard vaccins. 
 
De farmaceutische industrie hanteert woekerprijzen 
Dick Bijl is president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB), doctor en epidemioloog. Hij 
gaat met Nico dieper in op het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Hij benadrukt dat er 
gigantische winsten worden gemaakt en, nog erger, dat er steeds meer aanwijzingen komen dat me-
dicijnen een belangrijke rol spelen bij de dalende levensverwachtingen in de Verenigde Staten en de 
stagnerende levensverwachtingen in de Europese Unie. Hij benoemt een aantal medicijnen die aan 
honderdduizenden (!) mensen het leven gekost hebben met daarbij de mededeling dat het maar door 
blijft gaan en dat de eisen niet aangescherpt worden, maar juist versoepeld. In plaats van dat de in 
Amsterdam gevestigde European Medicines Agency (EMA) en de Amerikaanse Food and Drug Admi-
nistration (FDA) voor de belangen van de burgers opkomen, staat er op hun websites dat ze de fabri-
kanten behulpzaam willen zijn bij het op de markt brengen van hun producten. Van zowel de Neder-
landse als de Europese politici hoeven we volgens hem niets te verwachten, omdat elke vorm van 
kennis bij hen volledig ontbreekt. 
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Qua Corona benoemt hij terecht dat er wel heel erg gefocust wordt op het vaccin en haalt hij de virus-
remmer Remdesivir aan, wat in Europa met een voorlopige handelsvergunning op de markt gebracht 
is. Volgens hem is de vergunning gebaseerd op een uitermate slecht onderzoek waaraan eigenlijk geen 
conclusies te verbinden zijn. Om aan te geven wat voor woekerprijzen er in de farmaceutische industrie 
gehanteerd worden, haalt Bijl de producent van Remdesivir aan: het Amerikaanse bedrijf Gilead Sci-
ences. Dit bedrijf is ook de producent van Sofosbuvir, merknaam Sovaldi® voor de behandeling tegen 
Hepatitis C. Volgens hem bedragen de productiekosten hiervan honderdvijftig euro, terwijl een gemid-
delde kuur tachtigduizend euro (!) oplevert. Vervolgens herinnert hij de kijker aan het feit dat bedrijven 
zoals AstraZeneca en GlaxoSmithKline regelmatig in het nieuws komen in verband met (wetenschap-
pelijke) fraude, waarbij het totaal aan claims in de miljarden loopt. 
 
Er is geen kritische media meer in Nederland 
Nico vraagt zich terecht af waarom de producenten van de vaccins niet verantwoordelijk zijn voor de 
schadelijke bijwerkingen en waarom dit in het geheim besloten is. En waarom een Feike Sijbesma ver-
kondigt dat heel Nederland gevaccineerd moet worden en Bill Gates hetzelfde roept qua de hele we-
reld. Temeer omdat de dodelijke slachtoffers van Corona wereldwijd tachtigplussers zijn en er een 
oplossing voor de hand ligt in goede medicatie voor deze doelgroep. Vanuit die wetenschap zou er 
volgens hem dus veel rustiger onderzoek gedaan kunnen worden naar een veilig vaccin, in plaats van 
dat het heel snel onder een grote druk gebeurt.  
 
Het optreden van de media roept vraagtekens op. Evelien Peeters merkt op dat de media een hele 
specifieke kant opgegaan is en dat we zeer eenzijdig geïnformeerd worden. Ze vindt de rol van de 
media behoorlijk groot en denkt dat het gevoel van veel mensen erdoor beïnvloed wordt. Nico vindt 
het bizar dat Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, openlijk in een interview gezegd heeft dat 
hij zich, vanwege de pandemie en het verhaal van de overheid, achter diezelfde overheid schaart. 
Daarentegen zouden journalisten in een crisistijd júist kritisch moeten checken of datgene wat de over-
heid en haar adviesorganen, zoals het RIVM, verkondigen wel klopt. In zijn beleving wordt het hoog 
tijd voor een parlementaire enquête.  
 
Cees Jan Hamelink is emeritus-hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Am-
sterdam en emeritus-hoogleraar Media. Volgens hem hebben we in Nederland geen kritische media 
meer. Hij is zelf van de generatie die in de jaren ’60 van de vorige eeuw journalistiek bedreef, toen 
politici nog door journalisten het vuur aan de schenen gelegd werd, en kijkt met verbazing naar de 
persconferenties van Rutte en De Jonge. Hij vindt het bizar dat er niet met een goede dossierkennis 
doorgevraagd wordt. Als Nico opnoemt dat de persconferenties voor zijn gevoel een hoog gehalte aan 
‘kleuterpraat’ bevatten en er veel op de angst ingewerkt wordt, legt Hamelink uit dat er sprake is van 
een driehoek die bestaat uit kartels van belanghebbenden, politiek en de handlangers, c.q. helpers. 
Laatstgenoemden zijn volgens hem de denktanks, de lobbyisten en de media. Hij stelt dat er in grote 
mate sprake is van een corrupt spel, omdat allerlei belangen zich erin weten te nestelen en zo invloed 
uitoefenen, behalve het publieke belang. De beslissingen die genomen worden zijn dan ook niet in het 
belang van de grote meerderheid, maar van een kleine minderheid. 
 
Macht corrumpeert 
Alles op een rijtje zettend, vraagt Nico zich dan ook af of dit eigenlijk wel over volksgezondheid gaat. 
En als het ‘lichtpunt aan het einde van de tunnel’ alleen maar het vaccin is, moeten er volgens hem 
andere machten zijn die een rol spelen. Met dat in het achterhoofd zoekt hij contact met Ad Broere: 
econoom, onderzoeker en auteur. Hij heeft veertig jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, het 
bankwezen en het onderwijs. Sinds 2007 is Broere actief als auteur en publicist.  
 
Broere is heel duidelijk: “Zolang we dit financiële stelsel handhaven, komt het niet goed met ons! Ik 
denk dat Corona een onderdeel uitmaakt van een beweging die nu is ingezet en die de touwtjes verder 
aantrekt vanuit diegenen die op dit moment de macht bezitten. Zij willen die macht koste wat het kost   
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behouden en hebben bepaalde gedachten over wat ze met die macht willen doen. Ze hebben een visie 
over de toekomst van de mensheid en willen dat realiseren. Enkelen gaan beschikken over de toekomst 
van ons allemaal en willen ons het recht tot zelfbeschikking ontnemen. Ze willen ons leiden naar een 
door henzelf gesteld doel en daarvoor maken ze gebruik van Corona.”  
 
Hij omschrijft hier heel subtiel de Illuminati / Elite die via het World Economic Forum van Klaus Schwab 
werkt aan The Great Reset door middel van de Vierde Industriële Revolutie.  
 
Vervolgens stelt hij dat alleen al in Nederland hooguit vijf tot tien procent van de bevolking zo’n vijf-
enzeventig procent bezit van alles wat er te bezitten valt. Wereldwijd is het nog erger: één procent van 
de bevolking bezit ruim vijftig procent! Volgens Broere wordt het verschil alleen maar groter. De rijke 
één procent betaalt helemaal geen belasting, terwijl ‘Jan met de pet’ wereldwijd als onderpand gesteld 
wordt voor alle schulden die landen hebben. Terug naar Nederland: als er gesteld wordt dat de over-
heid sinds maart 2020 met alle noodfondsen voor ons zorgt, is dat een leugen. Want het wordt betaald 
van ons belastinggeld. En dat geldt ook voor de claims die kunnen voortkomen uit de schadelijke bij-
werkingen van de vaccinaties. Want de farmaceutische industrie kan hiervoor niet aansprakelijk ge-
steld worden, maar de overheid wel; en daardoor indirect dus de belastingbetaler. 
 
Volgens Broere gaat het niet om de verdeling, maar om het ‘niet verdelen’ en het uitdrogen van de 
reële economie. Want de druk op de burger wordt steeds groter en de middelen voor een redelijk 
bestaan worden steeds minder. “De koopkracht van de gemiddelde burger is de afgelopen jaren dra-
matisch teruggelopen.’, aldus Broere, “De lonen en de uitkeringen gaan nauwelijks omhoog en de pen-
sioenen zijn bevroren, maar de woonlasten, de energielasten en de zorgkosten gaan wél omhoog.” Hij 
stelt dat dit alles bewust gestuurd wordt, zodat de Elite ons hun wil kan opleggen met (een tekort aan) 
geld als machtsmiddel. Want als deze Elite de helft van hun vermogen zou afstaan, zou er geen ar-
moede meer bestaan in de wereld. Maar de armoede wordt bewust door hen in stand gehouden. 
Volgens Broere gaat het hen niet eens meer om het geld, want een miljard meer of minder maakt op 
dat niveau niets meer uit, maar om hun macht wat groeit vanuit het feit dat het geld op deze manier 
bij ons vandaan richting hen vloeit. Macht corrumpeert en hoe meer macht hoe meer corruptie!  
 
We staan op een kruispunt: of opstaan en ons verenigen, of de Elite haar gang laten gaan 
Professor doctor Bob de Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit 
en dé autoriteit op het gebied van digitalisering en bedrijfsstrategie. Hij stelt dat we in een soort va-
cuüm zitten tussen het industriële tijdperk en het digitale tijdperk en dat de nieuwe technologie ge-
bouwd wordt vanuit het kapitalisme, waardoor de grote techbedrijven groter en machtiger zijn gewor-
den dan de meeste landen en dus een soort corporate states zijn. “Deze bedrijven gedragen zich ook 
als staten met hun eigen regels en voorwaarden”, aldus De Wit, “en landen als Nederland en België 
zijn relatief te klein geworden om écht een tegenmacht te vormen tegen deze bedrijven. Veel landen 
moeten zich aanpassen aan het belang van de corporate states die zelf bepalen welke richting ze kiezen 
en of ze wel of niet belasting betalen.” Het mag duidelijk zijn dat ze dan dus geen belasting betalen!  
 
We moeten ons volgens hem in deze periode van onzekerheid goed realiseren dat er heel veel dingen 
gaan veranderen, waarbij het Coronavirus eigenlijk ons kleinste probleem is. We zitten in een overgang 
naar een andere periode en de politiek, zoals wij die gewend zijn, werkt in het nieuwe tijdperk niet 
meer. Hij stelt dat er grote partijen zijn met bepaalde belangen die deze periode gebruiken om die 
belangen veilig te stellen en dat er geen tegenwicht is in de vorm van een eensgezinde grote burger-
beweging in de samenleving. Daarentegen is er juist sprake van polarisatie met heel veel bijbehorende 
spanningen. De Wit: “Als we eruit willen komen, dan moeten we de verschillen zien te overbruggen en 
besluiten om het echt met elkaar te gaan doen, om zo samen een betere maatschappij te realiseren. 
Als we die stap niet maken, geven we ruimte aan partijen die proberen misbruik te maken van deze 
onzekere periode en de spanningen die daaruit voortkomen.”  
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Volgens hem ligt de keuze bij ons: Of opstaan en ons verenigen en er iets moois van maken, of de 
partijen hun gang laten gaan die momenteel opportunistisch misbruik maken van het machtsvacuüm 
waarin de maatschappij zich bevindt. Hij noemt het letterlijk het kruispunt waarop we staan. 
 
Hij signaleert terecht dat een klein aantal families en een klein aantal bedrijven wereldwijd het groot-
ste bezit en de meeste macht heeft. Daar tegenover staat een hele grote massa met weinig geld en 
weinig macht en het verschil tussen rijk en armer wordt steeds groter. Van daaruit voel en zie je dat er 
in de samenleving steeds meer spanningen ontstaan.  
 
“Er zijn eigenlijk twee scenario’s, twee verschillende soorten samenlevingen waar we naar toe kunnen 
gaan.”, aldus De Wit, “In de ene samenleving komt er nog meer macht en geld bij die één procent en 
krijgen we een elitemaatschappij, waarin de burger niets meer te vertellen heeft, en in de andere sa-
menleving ontstaat er een tegenbeweging bij ondernemers en burgers, waardoor we de burgermaat-
schappij behouden, maar dan op een andere manier dan we gewend zijn. De vraag is nu: welke van de 
twee gaat het winnen?”  
 
De politiek en de media blijven inwerken op angst en paniek 
Tijdens het onderzoek kreeg Nico een bericht onder ogen uit The Lancet, een befaamd Engels medisch 
tijdschrift, waarin gesteld wordt dat we te maken hebben met een syndemie, een samenvoeging van 
twee of meer gelijktijdige of opeenvolgende epidemieën of ziekteclusters. In dit geval gaat het om 
Covid-19 in combinatie met onderliggende aandoeningen, zoals kanker, hart- en vaatziektes, diabetes, 
overgewicht en andere leefstijlziektes. Als dat samenkomt, kan er een levensgevaarlijk probleem ont-
staan. Maar achtennegentig procent van de mensen heeft nauwelijks ergens last van, waardoor de 
buitenproportionele maatregelen echt niet nodig zijn. 
 
Nico begrijpt niet waarom we in de coronacrisis wereldwijd geadviseerd worden door mensen met een 
belang in de farmaceutische industrie, waarbij hij Fauci aanhaalt in Amerika, Ferguson in Engeland en 
Ab Osterhaus in Nederland. Zijn terechte conclusie is dat mensen, wanneer je ze maar bang genoeg 
maakt, niet meer logisch kunnen nadenken. Maar de politiek en de media blijven inwerken op angst 
en paniek met als enige lichtpunt het vaccin. En daar gaat het helemaal mis!  
 
De film steekt zó goed in elkaar, dat ik nogmaals iedereen aanraad om deze documentaire te bekijken. 
En deel vooral dit artikel! 
https://docsfair.nl/covid19movie/  
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

Manifest: Even alleen over Covid-19 
 

Er werd in het begin al door Neil Ferguson (zoek ‘m op ...) gelogen over het gevaar van dit 
virus... Al snel werd duidelijk dat het gevaar dat hij aangaf er totaal niet was... Zogenaamde 
vergissing. Ik zeg: bewuste leugen… 
 
In januari/februari 2020 was al bekend dat 80% van alle besmetten geen enkele klacht kreeg. 
Vermeld in de gewone media, anders had ik het toen ook niet geweten en de schouders niet 
al opgehaald! 
  

https://docsfair.nl/covid19movie/
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In maart 2020 werd in Science ook het onderzoek gepubliceerd van prof. Jeffrey Shaman, Co-
lumbia Univ., N.Y., gedaan in meer dan 300 steden in China, met als uitkomst o.a. dat 86% van 
alle besmette chinezen a-symptomatisch bleef... En dat in steden waar ze vóór de corona-
hysterie al met mondkapjes liepen door de slechte lucht... En dus ook dito veel slechte condi-
ties.. Óók in de normale media gemeld, alhoewel bepaald níet als voorpaginanieuws, wat ui-
teraard wel had gemoeten… 
Op 25 juni 2020 verklaart van Dissel (RIVM) zélf: 98 % van alle besmette mensen híer krijgt 
géén klachten, is dus resistént! Overduidelijk in de media gemeld… 
 
Het mortaliteitscijfer 
De IFR (Infection Fatality Rate)--het aantal mensen dat aan of althans mét deze betreffende 
aandoening overlijdt--is 0,23%, gewoon ook RIVM-gegeven…  
Volgens de laatste gegevens blijkbaar zelfs maar 0,14%! Welk laatste cijfer zou betekenen dat 
er mínder mensen ‘mee’ sterven dan aan de doorsnee gewone griep (IFR +0,16% van alle be-
smetten.) Covid-19 ook volkómen ónterecht A-kwaal! 
‘Méé!  
Nog níemand is namelijk doodgegaan of gáát dood aan covid-19 alléén! 
Allen die mét covid-19 zijn gestorven én sterven hadden/hebben al andere ernstige onderlig-
gende, nee hóófdaandoeningen onder de leden óf door allerlei oorzaken in ieder geval een 
abnormaal verzwakte conditie en weerstand (honger, ondervoeding, genetische afwijking etc. 
etc. etc.).  
Covid-19 geeft hoogstens het laatste zetje als druppel die de emmer doet overlopen! Wie er 
kort ziek van is mag het als welkome waarschuwing zien om wat aan zijn/haar conditie, weer-
stand, voeding, leefstijl te verbeteren! 
 
Mondkapjes 
Allang is aangetoond dat ze níets positiefs doen! Ze schaden de eigen gezondheid én de weer-
stand, de opbouw van groepsimmuniteit júist ook door stimulering van de angstpsychose, net 
als de 1,5-meteronzin en de neptesten! 
 
Voor ieder die op enig moment toch tegen een voor zijn/haar gestel op dat moment óverdosis 
virus aan mocht lopen zijn er de goedkope en werkzame medicijnen: hydroxychloroquine met 
zink en vit. D etc. voor met name in de lichte beginfase en ivermectine voor in álle fasen van 
de aandoening… Maar vooreerst toch even proberen zelf uit te zieken blijft beter m.i. (hoe 
lang verantwoord verschilt per geval, toch niet veel langer dan een paar dagen denk ik zelf…). 
Covid-19 is voor ieder die normaal verantwoord leeft en met zijn/haar gezondheid omgaat 
een totaal onschuldige aandoening!! Wat trouwens evengoed geldt voor de andere corona’s. 
Conclusie 
Vaccins zijn totaal onnodige én onverantwoorde mondiale kwákzalverij! 
Alle heisa die hier méér om gemaakt wordt dan om de gewone griep is zwaar overdreven om 
duidelijk puur politiek-commerciële redenen.  
Aan hart- en vaatziektes en kankers gaan er íeder jaar schríkbarend veel meer dood, zonder 
dat de samenleving daarvan in een kramp schiet!  
Gegeven is wél dat de laatste 4 jaar het percentage mensen dat met chronische klachten rond-
loopt—voor zover daartoe in staat--is gestegen van 48% tot 56%... 
Dus een behoorlijk bedenkelijke ontwikkeling, die zéker niet alleen aan het 4 jaar ouder wor-
den ligt! Wat overigens sowieso al een valse maatstaf is om weerstand te bepalen!  
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'We' worden dus blijkbaar helemaal niet alsmaar gezonder! 
Maar feit is dat als óndanks dat tóch 98% géén klachten krijgt van dit covid-19 dat dus wil 
zeggen dat je niet eens echt topfit en supergezond hoeft te zijn om deze corona niet te hoeven 
vrezen!    Overigens inmiddels allang goedwerkende medicijnen ook dus. 
Hoe schadelijk, onnodig en feitelijk crimineel het mondiale maatregelenbeleid m.n. de lock-
downs en het ongegrond paniek aanjagen inmiddels is mag je zelf beoordelen...  
 
Alleen al het feit dat ze de hoofdoplossing en de voorwaarden daarvoor níet primair zoeken 
in echt goede voeding en leefstijl en leefomgeving maakt voor mij de hele virologie tot een 
kermis- en kwakzalvers ’wetenschap’!  
En hetzelfde geldt voor de farmaceutisch-medische sector uiteraard… 
Dat vanaf Pasteur voor diens kiemtheorie gekozen is om mee verder te gaan i.p.v. voor de 
terreintheorie van Béchamp - óndanks dat Pasteur op het eind van zijn leven toegaf dat zijn 
tegenstander het gelijk aan zijn kant had!—, de hele virologie en de vaccinatieprogramma’s 
daar later ook op gebaseerd werden, berust simpel híerop dat er meer geld, (dus) macht en 
status en afhankelijkheid mee gecreëerd, ‘verdiend’ konden worden… Eerlijke keuze ??? 
 
En dat is nu nóg wat in feite bepalend is—ten koste van eerlijkheid en integriteit en van de 
volksgezondheid—in het hele medisch-farmaceutisch circuit! Met als direct daaraan gelinkt 
dat óók in de voedings- en genotmiddelenindustrie níet goede voeding en leefstijlstimulering 
daardoor vooropstaat, maar geld, winst, marktpositie… Kwalen komen immers van búiten...? 
Dus vreet en doe maar wat je wilt! Een 1,5-metermaatregel afkondigen, gebaseerd op een 
achterhaalde vooroorlogse studie, die ook nog verkeerd gelezen en geïnterpreteerd werd? 
Maakt niet uit, het stomme volk—wij, als te melken sukkels—trappen er wel in! 
 
Ik beschouw een en ander gezien de effecten als een criminele opstelling en intentie, al zijn er 
waarschijnlijk genoeg naïeven die oprecht ‘integer’ in de hele kwakzalverij geloven… En dan 
criminaliteit in behóórlijke vereniging… Al voldoende processen over gevoerd... 
De rotzooi in de voeding, de vergiften in de land- en tuinbouw, de onnodige medicalisering en 
drogering van de bevolking en het mede ook verpesten van het milieu ermee mag niet als 
‘complot’ betiteld? Als wat dan wel? Parasitisme van de ergste soort voor poen en macht? 
 
Leve écht gezonde voeding en leefstijl en Béchamps opvatting!!! Amen! 
Tot zover globaal het belangrijkste! Trek je conclusies! 
 
Rudolf 
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Denkertje... 
 
Rutte heeft zelf aangegeven dat als wij, 'het volk', 
stoppen met alle onzin, de zogenaamde 'regels', dat 
dan alles over is.  
Bedenk ook dat hij aan touwtjes hangt, men chan-
teert hem vanuit de hogere 'legerleiding idioten', 
dus hij kan geen stap naar links zetten als zij vinden 
dat hij naar rechts moet lopen. 
Hij 'hangt' als hij alles laat opheffen. 
Als wij het dus zelf doen is het voor hem overmacht. 
Dus... allemaal muilkorf in de vuilnisbak, alle bedrij-
ven open en redden wat er nog te redden valt! 
Of... laten we ons jaar in jaar uit beïnvloeden door een stelletje machtsbeluste psychopaten 
die zich rot lachen? Klaar met die zooi! 
Anneke Bleeker 

_____________________________________________ 
 

Nog even… 
Nog even… houd vol… 

 De lockdown werpt zijn vruchten af 

 Het corona-virus slaat niet op hol 

 Maar houdt ons allen stevig vast 

 De maatschappij doet ons verlangen 

 Naar leven zonder zware tol 

  

Alle normale handelingen   

 Zijn helaas niet meer normaal 

 De anderhalve meter, mondkapje, avondklok 

 Zijn remmende factoren 

 Voor ons allemaal 

 Psychische problemen komen er massaal 

  

Versoepelingen komen weer aan bod 

 Onze vrijheid wordt deels teruggegeven 

 We omarmen blij verrast  

 Het normale leven 

 Doch… houd vol… het duurt nog even… 

 Tot de volgende lockdown  

 

Bertus Singor   
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Covid 19 Vaccin: Uit de nieuwsbrief van een huisarts 
 

 
Ik blijf veel vragen krijgen over hoe ik over het vaccin denk. Naar mijn mening is het een groot medisch 
experiment op de mensheid die nog loopt tot december 2023.  
 
Het is namelijk voorwaardelijk goed gekeurd door de EMA. Iedere maand moet er een bijwerkingen-
rapportage worden gemeld bij de EMA. De mensheid is momenteel het proefkonijn en onderdeel van 
het fase 3 onderzoek. Veel mensen die voor het vaccin gaan, weten niet dat het vaccin zich nog steeds 
in de experimentele fase bevindt. Als je het vaccin neemt, ben je onderdeel van een medisch experi-
ment waar het informed consent voor geldt. In de praktijk blijkt dat voorafgaand aan het toedienen 
van de vaccinatie de mogelijke risico’s niet aan je worden medegedeeld. 
 
Het is een nieuwe mRNA-techniek waar we absoluut niet de lange termijneffecten van weten. Nog 
nooit eerder zijn er mRNA-vaccins op de markt gebracht. We weten totaal niet hoe het zich gedraagt 
in het lichaam. Er bestaat een kans op het ontstaan van auto-immuunziekten. 
 
Tot nu toe is alleen aangetoond dat het de symptomen van Corona voorkomt. Het is nog niet bekend 
of het ook daadwerkelijk IC-opnamen en Corona doden voorkomt. We weten ook niet hoe lang men 
beschermd is tegen Corona en werkt het ook tegen gemuteerde varianten? Moeten we zo meteen 
ieder jaar een vaccinatie gaan halen net zoals bij influenza? 
 
In de praktijk zien we veel bijwerkingen van het vaccin. Mensen worden er letterlijk ziek van. Een col-
lega huisarts ligt momenteel al 10 dagen ziek op bed met pijnlijke gewrichten na de vaccinatie. Het 
betreft een vrouw van 40 jaar. Ze kan nauwelijks meer lopen van de pijn. Het typen op een toetsenbord 
is al te veel. Een duidelijke auto-immuunreactie. Gaat ze daar ooit van herstellen?  
 
Andere bijwerkingen die ik persoonlijk heb gehoord zijn: zware hoofdpijn waardoor moeten ziek-
melden, griepbeeld met zere klieren in de oksels en er een week ziek van thuis hebben gezeten, co-
rona-achtige klachten, epileptische insulten, pijn in de armen en benen en heel vaak pijn op de plek 
van de injectie.  
Ook zijn de eerste anafylactische shocks al gemeld in Nederland. In het buitenland zijn er al talloze 
mensen aan overleden.  
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De afgelopen twee weken zijn een aantal van mijn collega's op de HAP gevaccineerd en meerdere 
collega's hadden dus bijwerkingen. Op de IC-afdeling van het ziekenhuis waar nog helemaal geen zie-
ken geweest waren, hadden na de eerst vaccinatieronde 8 mensen (4 verpleegkundigen en 4 artsen) 
zich ziekgemeld. Vorig weekend was de tweede ronde en toen meldde zich 9 verpleegkundigen ziek. 
Dit geeft mij allemaal te denken… 
 
Mocht je al Corona door gemaakt hebben dan is het niet zinvol om je te laten vaccineren, dan heb je 
al antistoffen in je bloed. Mijn advies: neem geen vaccinatie tegen corona zolang de lange termijnef-
fecten van het vaccin niet bekend zijn. 
Naam van de huisarts bij de redactie bekend. 

_____________________________________________ 

 

Het wereldwijde vaccinatieplan is één groot medisch 
experiment, waarbij iedereen proefpersoon is 
 
Onderaan mijn schrijven vind je de link van een artikel waarin uitvoerig en onderbouwd, met diverse 
verwijzingen via links, de werking en de gevaren van de vaccins uitgelegd wordt.  
 
De Nederlandse bevolking zal geïnjecteerd worden met verschillende vaccins van Pfizer, Moderna en 
AstraZeneca. Niet iedereen zal hetzelfde vaccin krijgen, en die verschillende vaccins maken gebruik 
van verschillende technieken (…).  
 
De bejaarden en het medisch personeel worden nu met het mRNA-vaccin van Pfizer ingeënt. Later dit 
jaar zal de ‘gewone bevolking’ met het virale vector-vaccin van AstraZeneca, Johnson & Johnson en 
Moderna worden ingeënt. Niemand heeft te kiezen: je krijgt wat op dat moment in het vaccinatiecen-
trum ter beschikking is. Maar de verschillen qua techniek zijn enorm en beide soorten vaccins bevinden 
zich officieel nog steeds in de testfase!  
 
Men gaat nog verder en wil nu zelfs de verschillende types vaccins combineren en kijken welke resul-
taten dat geeft (…), omdat dat een grotere flexibiliteit zou kunnen bieden bij het gebruik van de 
schaarse voorraden wereldwijd. Aan de universiteit van Oxford is men daarom met een test begonnen 
waarbij de vaccins van Pfizer en AstraZeneca gecombineerd worden. De geïnjecteerden krijgen eerst 
een dosis van het ene type vaccin (het mRNA-vaccin) en daarna een dosis van het andere type (het 
virale vector-vaccin). Zo krijgen ze dus een cocktail van verschillende types vaccins! Vervolgens kijkt 
men wat dat met de mensen doet. 
 
Alle vaccins zitten nog volop in de derde test-
fase en werden slechts ‘voor noodgebruik’ 
goedgekeurd door de bevoegde agentschap-
pen van de EU en de VS. Officieel kreeg dus 
geen enkel vaccin een standaard goedkeu-
ring! Dat is qua verantwoorde testfase ook 
onmogelijk binnen één jaar. Ondertussen 
worden ze wel op willekeurige basis (qua 
keuze van het type vaccin) aan de bevolking 
toegediend, terwijl de gevolgen van alle  
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soorten vaccins (op langere termijn) onbekend zijn en we met z’n allen eigenlijk niet eens weten wat 
er precies in de vaccins zit. 
 
Het is ‘even doorbijten’ om de inhoud van dit artikel tot je te nemen, wat te maken heeft met het 
technische gedeelte qua de verschillende vaccintypes en de verschillende verwachte uitwerkingen. 
Maar besef dan maar dat je leven ervan af kan hangen! 
 
https://eindtijdklok.org/2021/02/04/iedereen-proefpersoon-de-werking-en-gevaren-van-de-ver-
schillende-vaccins-uitgelegd/  
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

Waarom vaccinatiedwang (lees: -drang) als een vaccin 
bedoeld is ter bescherming van het individu? 
 
Ik heb het al eens eerder gemeld: Tot 2020 wisten we allemaal niet beter, of een vaccin is bedoeld ter 
bescherming van het individu. Kinderen worden gevaccineerd ter bescherming tegen allerlei (kinder-) 
ziekten en onze vijfenzestigplussers krijgen sinds 1996 in de herfst de bekende griepprik.  

 
Wat die kindervaccinaties betreft heb ik zo mijn vraagtekens qua het nut ervan, omdat ik met bouwjaar 
1965 tot de generaties behoor die diverse van die ziekten, zoals de Bof, de Mazelen en de Rodehond 
gewoon onder de leden gehad hebben, wat volgens mij heel goed is voor het natuurlijke afweersys-
teem. Deze stelling wordt onderstreept door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) die   

https://eindtijdklok.org/2021/02/04/iedereen-proefpersoon-de-werking-en-gevaren-van-de-verschillende-vaccins-uitgelegd/
https://eindtijdklok.org/2021/02/04/iedereen-proefpersoon-de-werking-en-gevaren-van-de-verschillende-vaccins-uitgelegd/
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op hun site vermelden dat deze drie ziekten ook nog eens tot de milde kinderziekten behoren. De 
overige ziekten waartegen onze kinderen ingeënt worden, zijn Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio, He-
patitis B, HIB-ziekten, HPV-kanker, Meningokokkenziekte en Pneumokokkenziekte. Op de site van de 
NVKP worden al deze ziekten uitvoerig beschreven. Toen ik dat las, kreeg ik eigenlijk nog meer vraag-
tekens qua het nut van de kindervaccinaties. Zo kwam Difterie in ons land voor het laatst voor in de 
hongerwinter van 1944 -’45, en ontstaat het alleen bij hele slechte hygiëne en armoedige omstandig-
heden die anno 2020 nagenoeg niet meer voorkomen in onze maatschappij, en dateert het Kinkhoest-
vaccin uit 1952 en is dat, door alle mutaties, totaal niet effectief meer, waardoor Kinkhoest nu in gelijke 
mate voor komt bij zowel niet als wel gevaccineerde kinderen. Om maar eens twee voorbeelden te 
noemen. Voor wie zich er ook in wil verdiepen:  
https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/ziekten-in-het-rvp/tegen-welke-ziekten-worden-kin-
deren-volgens-het-rvp-ingeent/  
 
Over de griepprik voor vijfenzestigplussers bestaan al jarenlang twijfels. Zembla besteedde daar in 
2010 aandacht aan en diverse griepdeskundigen uitten hun twijfels daarover in die uitzending. Het is 
de moeite van het kijken waard en duurt nog geen tien minuten: 
 https://www.youtube.com/watch?v=2J1s-0hoiG4  
 
Het item begint met Ab Osterhaus die benadrukt dat de oproep ervoor van de huisarts komt en dat 
het vergoed wordt door de overheid, dus dat je (blijkbaar om die twee redenen…) volgens hem goede 
argumenten moet hebben om je niet te laten vaccineren. Maar zijn mening kun je onmogelijk objectief 
noemen, als je je alleen al bedenkt dat hij onlangs ruim vijfenhalf miljoen euro verdiend heeft met zijn 
aandelenbelang in Viroclinics, een bedrijf dat vaccins tegen de Mexicaanse griep ontwikkelde. 
 
Wat je ook van bovengenoemde vaccinaties vindt en of je er nu sterk aan twijfelt of er volledig achter-
staat, over één ding kunnen we het allemaal eens zijn: tot 2020 is ons geleerd dat vaccinaties in het 
algemeen bedoeld zijn ter bescherming van het individu. Toch?  
 
Maar sinds Covid-19 haar intrede deed wordt ons opeens verteld dat we ons óók laten vaccineren ter 
bescherming van onze medemens. Tegelijkertijd krijgen we te horen dat iemand, die gevaccineerd is, 
nog steeds besmettelijk kan zijn en dat daarom maatregelen als de anderhalve meter en het dragen 
van mondkapjes in publieke ruimten voorlopig (voor onbepaalde tijd…) nog gehandhaafd zullen wor-
den. Ik weet niet hoe dat bij jou binnenkomt, maar de combinatie van die twee stellingen met de 
daarbij behorende conclusie ontgaat mij volledig!  
 
Maar onze overheid vindt het dermate belangrijk dat echt iedereen zich ter ‘bescherming’ van elkaar 
laat vaccineren, dat we van de week dit teletekstbericht konden lezen: 
 
“VRAGEN NAAR VACCINATIEBEWIJS MAG. Winkels, bedrijven, horeca en andere private partijen mo-
gen bezoekers straks in principe vragen om aan te tonen dat ze zijn gevaccineerd. Wel moet voldaan 
worden aan strikte voorwaarden, zegt de Gezondheidsraad in een advies. Daar moet de overheid op 
toezien. De raad vindt dat een vaccinatiebewijs alleen gevraagd mag worden als dat ‘een gerechtvaar-
digd doel’ dient en er geen andere optie is. In het advies staat verder dat een vaccinatieplicht uit den 
boze is. Drang, waarbij Nederlanders indirect worden aangezet om zich te vaccineren, zou met goede 
redenen wel moeten kunnen.” 
 
Je kunt er vergif op innemen (leuke woordspeling t.o.v. de vaccinaties) dat ‘in principe’ staat voor ‘al-
tijd’ en dat die ‘strikte voorwaarden’ waar de overheid op toe zou moeten zien een wassen neus is. 
Want wát zijn de strikte voorwaarden? En je gelooft toch niet dat er dan bij elke ingang van elke winkel 
en elk (horeca-)bedrijf in Nederland een ambtenaar staat die controleert of de toegangsweigering 
(want daar hebben we het over!) correct is? Het komt er straks in de praktijk op neer dat iedereen, die 
geen vaccinatiebewijs kan laten zien, op basis van willekeur her en der de toegang geweigerd wordt.   

https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/ziekten-in-het-rvp/tegen-welke-ziekten-worden-kinderen-volgens-het-rvp-ingeent/
https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/ziekten-in-het-rvp/tegen-welke-ziekten-worden-kinderen-volgens-het-rvp-ingeent/
https://www.youtube.com/watch?v=2J1s-0hoiG4
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En dat er gesteld wordt dat vaccinatieplicht zogenaamd uit den boze zou zijn, maar dat een drang met 
goede redenen wel zou moeten kunnen, betekent in normaal Hollands dat we er hoogstwaarschijnlijk 
op kunnen wachten tot die vaccinatieplicht er wel komt. Maar al zou die vaccinatieplicht er nooit ko-
men, dan hebben ze met deze maatregel toch al voor elkaar dat diverse mensen, die zich eigenlijk niet 
willen laten vaccineren, alsnog (hele rotte!) eieren voor hun geld kiezen; om de simpele reden dat het 
leven je nagenoeg onmogelijk gemaakt wordt als je bijna nergens meer normaal naar binnen mag.  
 
Hoe bizar is deze ontwikkeling als je dat afzet tegen de ontwikkeling van alle verschillende soorten 
vaccins? Zoals ik in een eerder artikel al aangaf heeft iedere Nederlander momenteel het status ‘proef-
konijn’, om de simpele reden dat alle vaccins die hier op de markt komen nog in de derde testfase 
zitten en slechts ‘voor noodgebruik’ goedgekeurd werden door de bevoegde agentschappen van de 
EU en de VS. Officieel kreeg dus geen enkel vaccin een standaard goedkeuring! Dat is qua verant-
woorde testfase ook onmogelijk binnen één jaar. 
 
Vind je het niet opmerkelijk dat we allemaal, desnoods met drang (lees: -dwang), gevaccineerd moeten 
worden ter ‘bescherming’ van elkaar, terwijl we na vaccinatie nog steeds besmettelijk kunnen zijn en 
dat dit gebeurt met vaccins zonder goedkeuring, waardoor de bijwerkingen op zowel de korte als de 
langere termijn bij lange na niet volledig te overzien zijn? En alles wordt nog veel opmerkelijker als je 
nagaat dat er wereldwijd al ontelbare gevallen met gevaarlijke bijwerkingen, tot en met talloze over-
lijdensgevallen aan toe, bekend zijn. 
 
Maar daar horen we niets over via de mainstream media. Sterker nog: op televisie krijgen we spotjes 
van Rijksoverheid voorgeschoteld waarin de tekst letterlijk als volgt luidt: “Om jezelf, en uiteindelijk de 
mensen om je heen, te beschermen tegen het coronavirus is vaccineren de belangrijkste stap. Dus 
laten we onze mouwen opstropen! Als we ons laten vaccineren krijgen we stapje voor stapje meer 
vrijheid terug. Elk goedgekeurd vaccin is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we dat het ons 
goed beschermt en veilig is. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavacci-
natie.nl.” 
 
Nou geloof mij, daar vind je écht de eerlijke antwoorden op je vragen niet. Je vindt daar wel wat de 
overheid je wil doen geloven. Ze spreken in het spotje over een goedgekeurd en veilig vaccin, terwijl 
het officieel nog in de testfase zit en je dus sowieso niet kunt stellen dat het veilig is. Daarnaast ben ik 
ervan overtuigd dat men bij de overheid echt wel op de hoogte is van alle reeds bekende risicovolle 
bijwerkingen en overlijdensgevallen.  
 
Tot slot raad ik je aan om via https://www.waarheid.tv/videotheek het filmpje van 6 februari en daar-
onder het filmpje van 3 februari te bekijken. Ze duren beide zestien minuten. 
In het eerste filmpje slaat Dr. Carrie Madej, die aan het hoofd heeft gestaan van twee grote medische 
klinieken in de Amerikaanse staat Georgia, alarm over de nieuwe technologie voor het mRNA-vaccin. 
Wat ze onthult, is ronduit shockerend. En in het tweede filmpje veegt Dr. Vernon Coleman (74), oud 
huisarts en auteur van meer dan honderd boeken waarvan er wereldwijd miljoenen exemplaren ver-
kocht zijn, de vloer aan met de Britse overheid en onthult hij op emotionele wijze een deel van de 
wereldwijd bekende overlijdensgevallen.  
 
Tekst Leo Singor 
  

https://www.waarheid.tv/videotheek
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_____________________________________________ 
 

Mijn brief aan de huisartsenpraktijk van mijn ouders  
 
Vandaag trof ik bij mijn ouders een oproep voor de covid-19 vaccinatie aan, vergezeld van 
bijgevoegde flyer van de Rijksoverheid als 'voorlichting/bijsluiter'. 
 
Hierbij wil ik de volgende opmerkingen maken:  
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Onduidelijk is welk vaccin toegediend gaat worden. Ik neem aan dat dit Pfizer of Moderna is, 
maar elk van deze vaccins heeft zijn eigen kenmerken. Vindt u niet dat patiënten die dit vaccin 
toegediend krijgen hiervan op de hoogte gesteld moeten worden VOOR de afspraak? Graag 
vernemen mijn ouders en ik welk vaccin u mijn ouders voornemens bent toe te dienen. Graag 
ontvangen wij ook een kopie van de bijsluiter. 
 
Op de flyer staat: Corona-vaccin. Technisch gezien werkt deze injectie niet als vaccin maar als 
gentherapie. Ik mag verwachten dat patiënten hiervan op de hoogte gesteld worden. Evenals 
van het feit dat mRNA nog nooit als vaccinatie tegen een virus is gebruikt en daarmee een 
medisch experiment en een risico is. 
 
Op de flyer staat: "Vaccinatie beschermt. Als u na de vaccinatie toch corona krijgt..." 
Dat klinkt tegenstrijdig. Graag verneem ik in welke mate deze vaccinatie beschermt en indien 
dat een percentage is; op welke wijze is dat percentage berekend? Bent u ervan op de hoogte 
dat er corona-uitbraken zijn geweest NA vaccinatie? Bijv. Heelwijk, Heesch waar 2/3 van de 
bewoners corona kreeg na vaccinatie. Of zoals in Gibraltar 2020 totaal 17 coronadoden, na 
vaccinatie + 52. 
 
Op de flyer staat: "Uitgebreid getest en als veilig beoordeeld" 
Volgens mij is dit vaccin in het geheel NIET getest op ouderen (75+)! Dit 'vaccin' is in een ex-
perimentele fase t.m. 2023 en daardoor kan onmogelijk gezegd kan worden dat het veilig is 
aangezien lange termijneffecten in ieder geval niet meegenomen zijn. Hiervan zou u patiënten 
op de hoogte moeten stellen! 
 
Op de flyer staat "Bijwerkingen. Dit gaat na een paar dagen weer over" 
Sommige bijwerkingen gaan niet over! Overlijden als bijwerking, is behoorlijk definitief. Het 
aantal ernstige bijwerkingen (medische interventie nodig) ligt op enkele procenten, evenals 
het percentage mensen dat behoorlijk ziek wordt (medische interventie) van Covid-19. Dit is 
hoog en dit zou u als arts moeten weten en ook moeten doorgeven aan uw patiënten zodat u 
samen een weloverwogen afweging kan maken of vaccineren zinvol is! 
 
Er zijn veilige medicijnen als Ivermectine en Hydroxychloroquine die goed werken tegen co-
rona/covid-19 die volgens mijn informatie veel betrouwbaarder en veiliger zijn dan de experi-
mentele vaccins. Ik vraag me af waarom deze niet worden ingezet. 
 
U kunt het bovenstaande niet afschuiven op het beleid en de flyer van de Rijksoverheid maar 
u dient uw eigen verantwoordelijkheid als arts te nemen. Graag wil ik u herinneren aan de eed 
van Hippocrates die u heeft afgelegd waarin onder andere staat dat u handelt in het belang 
van de patiënt en deze zo volledig mogelijk en eerlijk zult inlichten. 
 
Mocht u mijn ouders niet eerlijk en volledig inlichten zodat zij hun 'informed consent' niet 
hebben kunnen geven dan zal ik u persoonlijk verantwoordelijk houden mocht mijn ouders 
iets overkomen naar aanleiding van de vaccinatie. 
 
https://artsencollectief.nl/veelgestelde-vragen/ Nederlands kritisch artsencollectief 
 
  

https://artsencollectief.nl/veelgestelde-vragen/
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https://www.waarheid.tv/59-oorlogsmisdadigers  
De Engelse huisarts Dr. Vernon Coleman over de coronavaccinatie 
 
https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_bion-
tech_s_covid_19_vaccine The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or 
licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emer-
gency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) 
 
P.S.  
Voel je vrij dit bericht te kopiëren of op een andere manier te gebruiken.  
Ik heb het niet openbaar staan en wil ook liever niet met naam gedeeld worden 
Schrijver onbekend ... 
 

 

 
  

https://www.waarheid.tv/59-oorlogsmisdadigers
https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine
https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine
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De zwarte schapen moeten vooral doorgaan met hun 
geblaat 

 
Sinds een jaar zou je denken dat de grote schaapskudde in Nederland verdeeld is in twee kuddes van 
witte en zwarte schapen. 
 
De witte schapen zijn diegenen die een blindelings vertrouwen hebben in hun herders en die ervan 
overtuigd zijn dat alles, wat hen opgelegd wordt, voor hun eigen bestwil is. Daarom gehoorzamen ze 
braaf en zie je ze regelmatig heel boos blaten richting de zwarte schapen. 
 
Want de zwarte schapen zijn diegenen die zo hun bedenkingen hebben bij alles wat hen opgelegd 
wordt. Onder hen zijn er ook schapen die totaal geen vertrouwen hebben in de herders en ervan over-
tuigd zijn dat die hen, zonder enige scrupules, linea recta naar de slachtbank willen leiden; enkel en 
alleen voor hun eigen gewin. De zwarte schapen blaten daarom waarschuwend richting de witte scha-
pen, maar worden door hen helaas zelden gehoord. 
 
Maar er is ook een stille grijze kudde waarvan de schapen rustig grazen en niet zo vaak blaten. Deze 
groep is groter dan je zou denken, maar valt niet op tussen de luid blatende witte en zwarte schapen. 
Volgens een oud gezegde volgen er meer schapen, als er één over de dam is. Maar het probleem van 
deze schapen is, dat ze twee dammen zien. En dan wordt het lastig om te kiezen. 
 
Daarom moeten de zwarte schapen vooral doorgaan met hun waarschuwende geblaat, zodat de grijze 
schapen over hun dam gaan. En als die grijze schapen hen gevolgd zijn, wordt de kans steeds groter 
dat de witte schapen eerst hun eigen dam passeren om vervolgens over de tweede dam te gaan. Want 
schapen vertonen nu eenmaal kuddegedrag en als de kudde van de zwarte én de grijze schapen steeds 
groter wordt, heb je kans dat de witte schapen zich alsnog bij hen willen voegen. Zo werkt dat bij 
schapen. 
De herders zullen dan langzaam maar zeker hun overwicht op de kudde verliezen, waardoor het slacht-
huis een bouwval zal worden en alle schapen vrijuit kunnen genieten van de grazige weiden. 
Tekst: Leo Singor  
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Onderwerp: Verplichte COVID 19 sneltest op scholen 
Per email met ontvangstbevestiging 
 
Geachte heer, mevrouw, 
Op 1 december heeft de tweede kamer een motie aangenomen om sneltesten te gaan gebruiken op 
scholen. Deze motie is in overtreding met de rechten van mensen zoals genoemd in de Nederlandse 
Grondwet, Europese en Internationale verdragen. 
 
Om te beginnen is deze motie om kinderen te gaan testen in strijd met de Nederlandse grondwet 
artikel 11, 'Onaantastbaarheid lichaam', waarin wordt gesteld dat “Ieder heeft, behoudens bij of krach-
tens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Dit betekent dat 
iedereen de baas is over zijn eigen lichaam en dat niemand je iets mag aandoen wat je niet wilt. 
Daarnaast is deze motie in strijd met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) waarin staat dat een dokter niemand mag behandelen zonder uitdrukkelijke toestemming. 
 
Verplichte sneltesten bij leerlingen leidt dus tot inbreuk op integriteit van het lichaam en zijn in strijd 
met onze Grondwet en Europese verdragen: 

• VN Artikel 3 - Menselijke waardigheid en mensenrechten: 
o Menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten volledig worden geres-
pecteerd. 
o De belangen en het welzijn van het individu moet prioriteit hebben boven het enige belang van we-
tenschap of samenleving 

• VN Artikel 28 - Weigering van handelingen die in strijd zijn met de mensenrechten, de fundamentele 
vrijheden en menselijke waardigheid: 
o Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als implicerend voor een staat, groep of per-
soon elke claim om deel te nemen aan een activiteit of om een handeling uit te voeren die in strijd is 
met mensenrechten, fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid. 

• VN Artikel 6 - Toestemming: 
o elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitge-
voerd met voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van 
adequate informatie. De toestemming moet, waar gepast, uitdrukkelijk zijn en door de betrokken per-
soon te allen tijde kunnen worden ingetrokken en om welke reden dan ook zonder nadeel of vooroor-
deel. 
 
Op basis van voorgaande is het overduidelijk dat een kind NIET zelf in staat is om toestemming te geven 
voor een medische handeling zoals een sneltest en de onaantastbaarheid van zijn lichaam te bescher-
men.  
 
Tot slot wil ik verwijzen naar de Neurenberg Code, waarin een set van 10 ethische principes is opge-
steld. Het belangrijkste en eerste punt is: de vrijwillige toestemming van het individu is absoluut es-
sentieel. “De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming 
rust op elk persoon die het experiment initieert, leidt of ermee bezig is.” 
Als schooldirecteur heeft u persoonlijk de plicht en verantwoordelijkheid, voor het vaststellen van de 
kwaliteit van de toestemming bij de initiatie, leiding of uitvoering van test sessies op uw school. 
Dit houdt in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent indien een sneltest nadelige gevolgen heeft voor 
kinderen die getest worden zonder nadrukkelijke, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van hun 
ouders. 
 
Gezien voorgaande, hoeft het mijns inziens geen verder betoog dat ik, als ouder van [naam kind], na-
drukkelijk geen toestemming geef dat mijn kind getest en/of gevaccineerd wordt tegen COVID 19. In-
dien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens een sneltest sessie, of vaccinatie sessie interpreteert als   
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toestemming, bent u in overtreding en wordt u persoonlijk verantwoordelijk gehouden. U kunt zich na 
ontvangst van dit schrijven derhalve niet beroepen op gebrek aan kennis. 
 
Indien u zou besluiten dat ongeteste kinderen niet meer welkom zouden zijn op school, dan moet ik u 
wijzen op het feit dat u discrimineert en handelt u in strijd met artikel 1 in de grondwet. 

• Artikel 1 van de grondwet: 
o Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie we-
gens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan. 
 
Vooralsnog ga ik er vanuit dat [naam kind] gewoon welkom is op school. Indien de school besluit dat 
[naam kind] niet meer welkom is omdat [naam kind] niet getest wordt, dan rest mij geen andere mo-
gelijk om een procedure tegen u aanhangig te maken. 
 
Een inhoudelijke reactie zie ik graag binnen 14 dagen na dagtekening dezes tegemoet. 
 
In afwachting, onder voor behoud van alle rechten, 
 
Hoogachtend,  
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Militair onderzoek 2009: stress door isolatie verving 
beeld van de werkelijkheid bij gehele onderzoeks-
groep 
arheid is programmeerbaar 

 
 
In onderstaande presentatie laat Dr. Charles Morgan zien hoe DNA de meest betrouwbare harde schijf 
functionaliteit allertijden biedt en hoe je DNA kunt her-programmeren. Ook toont hij een onderzoek 
uit 2009 waarin het beeld van de werkelijkheid van een hele testgroep vervangen werd door eenvou-
dige technieken na implementatie van stress door opsluiting. 
 
Lockdown en quarantaine leveren de vergelijkbare stress die nodig is om deze waarheids-aanpassings-
techniek toe te kunnen passen. Door daarnaast beeld- en geluidtechnieken toe te passen wordt dit 
effect nog eens versterkt, maar na acute stress is een verhaallijn al voldoende om een valse waarheid 
in te programmeren. 
 
U hoeft dus maar een tv-show te bekijken waarin een “belangrijk persoon” u een waarheid verkondigt 
(nadat u acuut uit uw vertrouwde situatie bent gehaald en in lockdown bent gezet) om deze valse 
waarheid aan te nemen. 
 
V a n a f  d a t  m o m e n t  b e n t  u  e r  h e i l i g  v a n  o v e r t u i g d  d a t  d i e  w a a r h e i d  u w  e i g e n  
w e l o v e r w o g e n  m e n i n g  i s .  
Als dit bij herhaling gebeurt, is het effect nog steviger en als deze stress-programmeertechniek met 
beeldtechnieken gecombineerd wordt, is resultaat gegarandeerd en vrijwel onuitwisbaar. 
Ook laat Dr. Charles Morgan in zijn presentatie zien hoe DNA via CRISPR-technologie remote control 
opties biedt en vertelt hij hoe je een hele film in het DNA van een bacterie op kunt slaan. Als dat bac-
terie zich vermenigvuldigt (let wel: een bacterie is een levend organisme), dan heeft elke afstammeling 
van de eerste bacterie dezelfde film in het DNA zitten en kun je die film voor altijd uitlezen bij het 
gehele nageslacht. 
 
In dit artikel, lichtte ik al toe waarom u anderhalve meter afstand moet leren houden vanwege die 
remote control functionaliteit die CRISPR-technologie biedt. Tevens lichtte ik toe hoe die remote con-
trol functionaliteit werkt met gerichte pulsen vanuit het netwerk. 
Daar heb je wel een behoorlijke dichtheid (veel zenders) voor nodig, maar de 5G masten moeten ook 
op een grote dichtheid staan. Nee, ik zeg niet dat 5G ziek maakt (wat overigens niet uit te sluiten valt), 
maar ik zeg dat 5G nodig is voor de CRISPR lees- en schrijffunctionaliteit waarmee je DNA vanuit the 
cloud kunt editen. Lees dat artikel nog eens goed voor een goed begrip. 
In dit artikel  liet ik zien hoe bedrijven als Moderna en BioNTech (de bedrijven die de vaccins leveren 
via subcontracten met onder meer Pfizer en AstraZeneca) al in 2016 wisten hoe je zowel messenger 
RNA (mRNA) als een CRISPR enzym via de neus in het lichaam af kunt leveren, zonder dat hierbij enig 
verlies optreedt. Vaccinatie is één manier van afleveren, maar via de neus is dus de andere optie. 
 
M o c h t  u  n o g  e n i g e  t w i j f e l  h e b b e n  o f  d e  P C R  t e s t  o o k  v o o r  a n d e r e  d o e l e i n d e n  
g e b r u i k t  z o u  k u n n e n  w o r d e n ,  d a n  h e e f t  u  n u  u w  a n t w o o r d .  W a t  w o r d t  e r  v i a  
u w  n e u s  i n g e b r a c h t ?  
 
Mocht u het antwoord niet kunnen zien, dan komt dat wellicht omdat u tv, documentaires of YouTube 
kanalen kijkt en de stress van de lockdown in combinatie met de door Dr. Charles Morgan uitgelegde  
  

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/als-je-je-niet-aan-social-distancing-anderhalve-meter-houdt-dan-gebeurt-dit/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-had-al-in-2019-intranasaal-vaccin-delevering-the-messenger-en-crispr-lees-schrijf-toepassing/
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technieken, uw waarheidsbeeld (visie) van een afstand (tele) hebben in-geprogrammeerd via verhaal-
lijnen en beeldtechnieken. 
 
Bekijk in onderstaande presentatie het wapenarsenaal dat de pyscho- en neurobiologische weten-
schap al in 2018 leverde en vraagt u dan eens af welke van die technieken in de coronavirus pandemie 
zijn toegepast of welke nog zullen worden toegepast, geïnjecteerd of simpelweg via uw neus naar bin-
nen worden gebracht. 
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/militair-onderzoek-2009-stress-door-isolatie-ver-
ving-herinnering-bij-gehele-onderzoeksgroep/?utm_medium=email&utm_source=In-
boxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+15+februari+2021 

_____________________________________________ 
 

Linken februari 
 
Deze maand geen uitgebreide linkenpagina’s maar een verzameling van de meest voorkomende linken 
van pagina’s die ons worden gemaild. Klik er zelf eens op als je tijd hebt, geen tv kijken maar je verdie-
pen in al wat er zoal gedeeld wordt via het world wide web en over het algemeen niet te zien, te horen 
en te lezen is in de mainstream media. 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman) 
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
 
Maurice de hond  
Website: https://www.maurice.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A 
 
Tisjeboy 
Website: https://www.tisjeboyjay.com/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ 
 
Jensen 
Website: https://jensen.nl/ 
 
Ninefornews 
https://www.ninefornews.nl/ 
 
Want to know 
https://www.wanttoknow.nl/ 
 
Frontnieuws 
https://www.frontnieuws.com/home/ 
 
Transitieweb 
https://www.transitieweb.nl/ 
 
CommonSense tv 
https://commonsensetv.nl/ 
  

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/militair-onderzoek-2009-stress-door-isolatie-verving-herinnering-bij-gehele-onderzoeksgroep/?utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+15+februari+2021
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/militair-onderzoek-2009-stress-door-isolatie-verving-herinnering-bij-gehele-onderzoeksgroep/?utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+15+februari+2021
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/militair-onderzoek-2009-stress-door-isolatie-verving-herinnering-bij-gehele-onderzoeksgroep/?utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+15+februari+2021
https://eenoorlogreedsverloren.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
https://www.maurice.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A
https://www.tisjeboyjay.com/
https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ
https://jensen.nl/
https://www.ninefornews.nl/
https://www.wanttoknow.nl/
https://www.frontnieuws.com/home/
https://www.transitieweb.nl/
https://commonsensetv.nl/
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Artsen voorvrijheid 
https://www.artsenvoorvrijheid.be/ 
 
Artsencollectief 
https://artsencollectief.nl/ 
 
Herstel de republiek 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 
 
Cafe weltschmerz 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
 
De kleine activist 
website: https://www.dekleineactivist.nl/ 
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg 
 
Ellaster 
https://www.ellaster.nl/ 
 
stopworldcontrol 
https://www.stopworldcontrol.com 
 
Pierre Capel 
Website: http://www.pierrecapel.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg 
 
Eindtijdnieuws 
https://eindtijdnieuws.com/ 
 
Eindtijdklok 
https://eindtijdklok.org/ 
 
Viruswaarheid 
https://viruswaarheid.nl/ 
 
Hallo Bewust Nederland 
https://www.hallobewustnederland.nl/ 
 
Rob Scholte Museum 
https://robscholtemuseum.nl/ 
 
Freedom for All 
https://www.freedom-for-all.com/ 
 
Zelfzorg Covid19 
https://zelfzorgcovid19.nl/ 
 
 
 
  

https://www.artsenvoorvrijheid.be/
https://artsencollectief.nl/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
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https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
https://www.ellaster.nl/
https://www.stopworldcontrol.com/
http://www.pierrecapel.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
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Oxytocine, Knuffelhormoon met Kartelrand. 
 
Wij wijzen jullie graag op dit boek van Arjen Pasma: ‘Oxytocine, Knuf-
felhormoon met een Kartelrand’. Het boek ligt vanaf 26 februari bij de 
boekhandel. 
Oxytocine is een hormoon dat gebruikt wordt tijdens de bevalling om 
de weeën op te wekken en te stimuleren. 
 
‘Dit is een boek voor ouders, moeders en vaders. Ik schrijf voor groot-
ouders die zich zorgen maken. Ik schrijf voor zussen en broers van 
moeders en vaders. Ik schrijf voor kraamverzorgsters, voor vroedvrou-
wen, voor verloskundigen. Ik schrijf voor huisartsen en gynaecologen. 
Ik schrijf voor collega’s van mij die graag kennis willen nemen van een 
procedure voor het ontstoren van oxytocine (en andere stoffen). Ik 
schrijf voor opleidingen voor homeopathie die dit onderwerp in het 
curriculum willen opnemen. Ik schrijf voor iedereen die wil weten 
waarom bevallingen complexer verlopen dan 60 jaar geleden, voor ie-
dereen die wil weten hoe het komt dat zoveel baby’s slaapproblemen 
ondervinden en ik schrijf voor iedereen die wil weten waardoor er steeds meer ‘vroege scheidingen’ 
te registreren zijn. Ik schrijf voor velen en ik citeer uit de Volkskrant van 5 december 2020: “Van de 
170.000 vrouwen die jaarlijks in Nederland bevallen, krijgen 2.000 tot 5.000 PTSS, 20.000 tot 30.000 
spreken van een horror-ervaring.” 16% van de zwangerschappen (één op elke zes) eindigt in een 
(spoed)keizersnee. Dat zijn er 27.000; elk jaar weer. 
 
Sociale media waren vreemd voor mij totdat een voormalig studente van me, Bianca 
Ras, mij vroeg te gaan schrijven voor de Facebookpagina ‘Vaccin Vrij’. Ik weet het één en ander van 
vaccinaties en de schaduwkanten daarvan en in die groep kon ik mijn ei wel kwijt. Een boek over vac-
cinaties is inmiddels verschenen. Ik was nog maar nauwelijks begonnen op de Facebookgroep ‘Vaccin 
Vrij’ of de groep ‘Oxytocine Schade’ (niet meer op Facebook te vinden in december 2020) vroeg of ik 
ook dáár wilde schrijven. Ik las eerst een tijdje mee en even later reageerde ik ook. Reeds lang was ik 
bekend met het behandelen van klachten die ontstaan zijn door vaccinaties en in feite gaat het bij het 
werken aan oxytocine schade om dezelfde techniek. Toen ik eenmaal was begonnen met schrijven op 
Facebook werd de toeloop naar de praktijk overweldigend groot. Ik had nooit verwacht dat het pro-
bleem zo ernstig en tegelijk ook zo omvangrijk zou zijn. Al werkende werd het mij duidelijk en begon 
ik grote lijnen te zien. Wat ik nu weet van de belasting door oxytocine (een hormoon dat gebruikt 
wordt tijdens de bevalling om de weeën op te wekken en te stimuleren) en de mogelijkheden van een 
behandeling voor moeder en kind heb ik in beschreven in dit boek’.  
 
Je kunt ter kennismaking twee hoofdstukken op de website van Arjen lezen, zie deze link 
https://www.arjenpasma.nl/images/pdf/Oxytocine_Knuffelhormoon_met_Kartelrand_Kort.pdf 
 
Je boekhandel kan reeds een exemplaar voor je reserveren. Het ISBN nr. is 978-94-64065-74-9. Je 
boekhandel vindt het fijn als je het daar bestelt/koopt. Steun je (lokale) boekhandel! 
 
Vriendelijke groet,  
 
Arjen. 

  

https://www.arjenpasma.nl/images/pdf/Oxytocine_Knuffelhormoon_met_Kartelrand_Kort.pdf
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