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Voorwoord 
 
De dagen en weken vliegen voorbij ook al zijn we beperkt door de corona maatregelen. De 
dagen vullen zich vanzelf. 
Deze maand geen uitgebreid voorwoord wat ik eerst wel van plan was, er worden diverse 
stukken gedeeld waarin genoeg verwoord wordt wat mij aanspreekt en passen bij mijn ideeën 
van deze tijd. Ik hoef het zelf niet meer 
te schrijven.  
Er is voor elk wat wils, we laten de na-
tuur aan het woord, schrijvers, dich-
ters, we delen ingezonden stukken, re-
cepten en ook deze maand hebben we 
weer een leuke verloting. 
Blader door de nieuwsbrief, lees wat je 
aanspreekt en sla de rest gewoon over 
zou ik zeggen. 
 
Geniet van het voorjaar, ga naar buiten 
en maak verbinding met de bron.  
Maak een hart van liefde en licht en 
steek elke avond de lichtjes aan. 
Veel leesplezier! 
 

Een lekker voorjaarsrecept: Eiersalade met daslook 

In Anneke haar boek ‘Het Wilde Genieten Voorjaar’ staat een recept van kruidenboter met daslook, 
supermakkelijk te maken, met de paasdagen gemaakt, en oh zo lekker.  
Afgelopen zaterdag kreeg ik weer een dikke hand daslook van iemand en die heb ik fijngesneden door 
‘mijn’ eiersalade recept gedaan in plaats van de bieslook die ik er anders altijd in doe. Ik kan het origi-
nele recept wat ik ooit ergens uitgeknipt heb niet meer vinden, hierbij zoals ik het mij herinner en voor 
mezelf heb aangepast.  

Ik volg eerlijk gezegd nooit zo de recepten, ik volg het idee       . 
 
5 of 6 gekookte eieren snijden en mengen met  
2 of 3 eetlepels biologische of eigengemaakte mayo-
naise en  
2 of 3 eetlepels biologische kwark of Griekse yoghurt 
Geraspte biologische kaas erdoor, ik meen 100 gram, 
maar doe qua hoeveelheid wat je zelf lekker vindt. 
Flinke hand daslook fijnsnijden en erdoor mengen. 
Eventueel nog wat peper en Keltisch zeezout naar 
smaak toevoegen. 
Paar uur voor gebruik maken zodat de daslook smaak 
goed tot haar recht komt. 
Lekker op een stokbroodje of toastjes. De eiersalade op 
de foto is gemaakt met 2 eieren. 
 
Barbera 
Reageren? Mail barbera@project7-blad.nl  

mailto:barbera@project7-blad.nl


 

 
5 

Daslookbloemknoppen... 
 
Wil jij weten wat ik met deze daslookbloem-
knoppen heb gedaan? 
Er komen twee recepten in nieuwsbrief 'Het 
Wilde Genieten' aan het eind van deze maand. 
 
Krijg jij deze nieuwsbrief nog niet? 

Voel je welkom.       
 
Even mailen, wel aangeven in de mail dat het 
om 'Het Wilde Genieten' gaat. 
Mail naar: anneke@project7-blad.nl  
 
Anneke 
 
 

 

 

 

Paardenbloemen... 
 
Bloeiende paardenbloemen maken je tegen-
woordig al bijna 'gek van blijdschap'...  
Elk voorjaar weer mooi maar in deze bizarre 
tijden lijken zij wel extra aandacht te vragen, 
extra te stralen en zichzelf extra mooi te pre-
senteren. 
 
Geniet ervan. 
 
Anneke 
 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Hoi lieve mensen 
 
In december 2020 zijn we vanuit het vissen naar het waterman tijdperk gegaan hoog tijd dus 
dat ook ik ga beseffen al in die nieuwe tijd te leven. 
Ik doe erg mijn best om door te groeien, ik probeer te overzien, te overdenken, ik let op welke 
voeding ik opneem en probeer mijn gedachten in te zien, ik “werk mij kapot” om ergens te 
komen waar ik al ben.  
Kijk dat is pas stilstand te leven in een nieuwe wereld en al denkend nog in de oude zijn.  
 

build back better?  
Niets daarvan! We gaan geen verbeterd verleden 
bouwen. Want we zijn nu in een samenleving aange-
land waarbij iedereen evenveel waarde heeft waar 
gelijkwaardigheid normaal is.  
Hierdoor is de drang om de ander van mijn inzichten 
te overtuigen best wel onzinnig is want ik ben waar-
devol ook zonder die bevestiging van gelijkgestem-
den om mij heen. Hoe meer verschillen en vrijheden 
we toestaan hoe energieker we ons voelen maar 
worden we begrensd dan worden we onrustig we 
gaan ons opgejaagd gedragen en dan voelen we ons 
leeggelopen.  
Ook onze uit angst zelf opgetrokken muren of ge-
plaatste glazen stolpen zijn verstikkend en beperken 
ons om onze grootsheid te tonen. 
 
 We zijn dus in een nieuwe tijd aanbeland maar bid-
den soort nog steeds tegen God; geef ons het para-
dijs weer terug.  

 
Echter antwoord God ons; jullie 
kunnen het nu zelf!  De mensheid 
is geen hulpeloos kind van God 
meer wat willoos ondergaat wat 
de Vader zegt. Nu vraagt Gód aan 
zijn zonen en dochters help Mij. 
Zoals wij onze kinderen loslaten 
als ze op hun eigen gaan wonen 
en wij ze soms vragen om óns te 
helpen, zo heeft ook God zich te-
ruggetrokken want we kunnen 
het echt zelf.  We mogen de Vader 
altijd om wijze raad blijven vragen 
maar Hij laat ons helemaal vrij in 
de keuzes die wij maken.  
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Hoe ziet voor jou het paradijs eruit en 
welke eerste kleine stap kan je zetten om 
buiten de oude kaders te komen?  Lukt het 
óns om de ander vrij te laten want nu we 
houden elkaar vaak vast.  
Mijn paradijs ziet er mogelijk anders uit 
dan het jouwe maar de aarde biedt ons al-
len plaats genoeg aan zodat er miljarden 
paradijzen naast elkaar kunnen bestaan. Ik 
ben “gestopt” met tv kijken, radio luisteren 
en kranten lezen of om een vaste volger op 
YouTube te zijn, sorry hoor Barbera en An-
neke maar ook de nieuwsbrief van project 
7-blad lees ik in vijf minuutjes uit.  
Mijn denken is meer natuurwetmatig dan 
politiek correct en het lukt mij niet meer 
om te onderscheiden of iets nog waarheid 
bezit of dat het iemands eigen waarheid is 
of dat het zelfs om bewust bedrog gaat. Al 
die indrukken drukken mij in.  
 
Ik ben er maar mag ik er zijn?  Mijn naden-
ken met oude informatie geeft weinig ver-
nieuwing hooguit inzichten hoe het verle-

den werkt en dat projecteer ik daarna in de toekomst.  
Dat ik zo moet nadenken komt voort uit een beetje achterlijk zijn, door onwetendheid. Mijn 
uitdaging is om te ontwaken en een wetende te worden. Door alle informatie die ik van bui-
tenaf in mij opneem (framing) raak ik vervreemd van mijzelf en zo gevangen kan ik niet ont-
vangen.  
Een ziener heeft zijn ogen dicht en een hoorder ont-
vangt in stilte. Hoe gaan we het heden inkleuren? Van-
uit onze ervaringen? Vanuit bestaande kennis of door 
zeer verstandig na te denken? Dan wordt de toekomst 
misschien toch een verder volgemaakte oude versie.  
Of kiezen we om liefde en vertrouwen te voelen om 
moedig geen houvast te hebben en zo een vrij mens te 
zijn? Laat elkander los want besef dat we uit-Eén-zijn. 
We zijn altijd verbonden met elkaar zodat we altijd me-
deleven hebben dus als er iemand door mij verdriet 
heeft of angstig wordt, lijden we allemaal maar als ie-
mand zich tevreden opstelt werkt dat meteen welda-
dig door op iedereen in de wereld. 
 
Ik zegen je met tederheid en dankbaarheid zodat er 
een voedingsbodem is waar liefde op gedijt. 
 
 Liefs, Arie  
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Kruidenkracht: gestolde energie, spanning en weer-
stand 
 
De wereld staat nog steeds stil en mensen denken en voelen verschillend over de situatie. Het 
kan spanning geven in gezinnen als je een andere mening hebt dan je vader, moeder of broers 
of zusjes. Misschien ook bij jou thuis?  
Mogelijk heb je last van weerstand als je laat weten waar je staat door woord of daad? Ook 
het niet naar school kunnen voor de middelbare onderwijsleerlingen, kan spanning oproepen. 
Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Gisteren was mijn tantezegger van 14 jaar bij ons zijn 
huiswerk online aan het maken. We hadden het over zijn start in de brugklas. Die was zo heel 
anders, omdat je niet in een klas bij elkaar zit. En nu zit hij in het tweede jaar en nog steeds 
zie je elkaar via een schermpje.   
Zoals mijn neefje gisteren zei: “Het went al”. Het nieuwe normaal… 
 
Als we zo stilstaan is het alsof de energie 
stolt en kunnen we wel wat stroming ge-
bruiken. Daarom vertel ik je over de eigen-
schappen van de GOUDSBLOEM.  
 
Deze oranje bloemen houden van een zon-
nige plek in de tuin. Ze slurpen de zon op 
en geven ze door aan jou via hun goudkleu-
rige blaadjes. Afgelopen zomer had ik ze 
ook in mijn tuin staan tussen de groenten. 
Ze lokken de insecten, zodat ze niet van 
mijn groenten gaan snoepen.  
 
Als ze in bloei staan dan kun je bloemblaadjes plukken en over je salade strooien. De gouds-
bloem wordt ook wel goedkope saffraan genoemd, want als je de blaadjes droogt kun je er de 
rijst, de soep en boter geel mee kleuren. Als kruidenkracht heeft deze bloem drie eigenschap-
pen.  
Als wondheler via desinfectie en genezen van kapotte huid. Dit kan door direct een gouds-
bloem op de wond te leggen, maar handiger is er een zalf van te maken.  
De tweede kruidenkracht is ‘grote schoonmaak’. Goudsbloem maakt de lymfe schoon. Lymfe-
vaten zitten door je hele lichaam heen en zitten vol met lymfevocht waar via afvalstoffen uit 
je lichaam worden afgevoerd. Heb je klachten die met de lymfe te maken hebben dan kan dat 
keelontsteking zijn, veel zweten en opgezette lymfeklieren in je hals, oksels en soms de liezen.  
En dan is er nog de kruidenkracht van het geestelijk reinigen. Misschien herken je het gevoel 
vol te zitten met andermans gedachten, overtuigingen of energie? Iets wat veel voorkomt bij 
hoog gevoelige mensen.  
Hoe weet je nu of het van jou is of van een ander? Wat helpt is jezelf de vraag te stellen: is dit 
gevoel van mij? In je hoofd krijg je onmiddellijk antwoord (daar kan zelfs je denken niet tus-
senkomen): ja of nee. Het heeft ook te maken met stemmingen overnemen of sferen in een 
kamer overnemen.  
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Wat onder andere helpt is een kopje goudsbloemthee. Je kunt ook met je gedachtenkracht 
tegen jezelf zeggen: ik laat deze emotie, gevoel of sfeer los en stuur het terug waar het van-
daan kwam. Is het een hele erge naar voelende energie gebruik dan de volgende zin: ‘Return 
to whence you came, and never return to me, my body of this reality ever again.’ (Deze zin 
komt uit Access Consciousness en werkt het best op z’n Engels uitgesproken).  
Voor vrouwen kan de thee helpen om de menstruatie op gang te laten komen. Je kunt er ook 
tinctuur van maken en aan het water in je drinkfles toevoegen. Hoe je zalf of tinctuur maakt, 
staat in het boek Kruidenkracht voor tieners. 
 

Weerwoord bieden en laten weten waar je 
staat door woord of daad, dan kom je bij de 
OOST-INDISCHE KERS terecht.  
Deze plant stond ook tussen mijn groenten 
insecten te lokken en is mijn favoriet. Heer-
lijke bloemen om door je salade te doen en 
de kleur is zo mooi diep oranje. Ze smaken 
een peperig zoals mosterd. Ze lijken een 
beetje op elfenmutsen met zo’n krulpunt 
eraan.  
 
Bij het plukken even checken of er geen 

beestjes zich verstopt hebben in het puntje van de muts      . Ook de jonge blaadjes kun je als 
salade eten.  
Geestelijk helpt deze bloem je te switchen van slachtofferrol naar assertiviteit (voor jezelf op-
komen).  
Verder is de Oost-Indische kers een natuurlijk antibioticum voor de longen of blaas. Het helpt 
op een natuurlijke manier slechte bacteriën je lichaam uit te werken. Het voordeel van een 
natuurlijk antibioticum is dat ze alleen de slechteriken de deur wijzen. De goede bacteriën 
laten ze met rust. Een chemisch antibioticum kan het verschil niet zien tussen slechte en goede 
bacteriën en roeit alles uit en heeft bijwerkingen zoals diarree en vermoeidheid (als je ze lang 
slikt of veel kuren achter elkaar).  
Je kunt deze bloem inzetten bij verkoudheid, bronchitis, (voorkomen van) blaasontsteking, 
infecties van geslachtsorganen en voorjaarsmoeheid.  
Je kunt er een tinctuur van maken. Als je voor Oost-Indische kers kiest als antibioticum dan 
moet er binnen 3 dagen resultaat zijn. Anders even checken bij de huisarts. Een natuurgenees-
kundig therapeut kan ook ondersteunen. Mocht je echt het reguliere antibioticum in moeten 
nemen dan raad ik altijd aan om daarbij propolis te slikken om gelijk de goede bacteriën weer 
te laten groeien (niet gelijktijdig innemen). Dit is een middel wat de bijen aanmaken. 
 
Het zijn spannende tijden waarin we leven en dan kan KAMILLE een rustpunt zijn.  
Kamille groeit aan de randen van de akkers, maar let op dat er niet net gespoten is of met 
kunstmest gestrooid!  
Je herkent kamille aan de geur, de bloemen hebben een geel hartje met witte straalbloemen. 
Er zijn een paar kruiden die op kamille lijken, maar die ruiken anders. Je kunt checken of je de 
‘echte’ kamille hebt door de bloem vanaf de steel van onder naar boven door te snijden. Bij 
de kamille ontdek je daar een luchtkamer.  
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De bloemen pluk je rond het middag-
uur en gebruik je voor thee en ge-
neeskracht. Het is rustgevend en ont-
stekingsremmend.  
Het kan helpen bij ontstoken ogen (je 
weet wel als je wakker wordt met 
zo’n plakkend oog). Je kunt het oog 
met afgekoelde kamillethee deppen.  
Je kunt het drinken als thee bij keel-
ontsteking, bij buikpijn, bij slapeloos-
heid en bij nachtmerries.  
Je kunt ermee stomen bij voor-
hoofdsholteontsteking.  
 
Voor darmontstekingen gebruik je de tinctuur. Kamille geeft troost en brengt mildheid over 
wat je ziet en voelt. Het helpt je ook om op eigen benen te staan.  
Het staat bekend als ouder-kindkruid en helpt bij het loslaten. Voor moeders ook de tip om 
dan een kopje kamillethee te drinken om je kind zijn eigen ruimte te geven. Herkenbaar het 
afzetten tegen de ouders in de puberteit. Een heel normaal iets om te leren dingen zelf te 
doen. 
 
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. 
 

Blijf vrolijk en positief, blijf uit het oordelen en in de liefde…dan komt het allemaal goed      . 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Bron: Kruidenkracht voor tieners ISBN 9789491557415  
Fotobron: pixabay.com 

_____________________________________________ 
 

Boek van de maand 
 
Deze maand een drietal boeken van de maand. 
Liver rescue van Anthony William, zeer interessant en een tweetal boeken van Anneke Bleeker uit haar 
eerdere serie Nooit geweten dat je ..... kan eten. 
Op de website van project7- blad staan deze boekjes tussen de boeken van de maand en hebben we 
ook een aparte pagina gegeven. Deze boekenserie is uitgegeven door Succesboeken in tegenstelling 
tot de huidige serie ‘Het Wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Najaar, Winter’ die jullie bij Barbera kunnen 
bestellen. 
 
 

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
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Liver Rescue 

Medical Medium, Anthony William 
 
De lever-bijbel, 536 pagina's A4 formaat vol met wijsheden en geneeskrachtige inzichten over dat ene 
cruciale orgaan.  
 
Anthony William op zijn best! Hoe zou het zijn als je zou kunnen concen-
treren op een aspect van je welzijn en daardoor alle andere kunt transfor-
meren - en tegelijkertijd gezondheidsproblemen kunnen voorkomen dat 
je niet eens wist dat onder het oppervlak op de loer liggen? In de wereld 
van nu hebben we geen idee hoeveel klachten, aandoeningen en ziekten 
geworteld zijn in een overbelaste hefboom.  
Dat zijn niet alleen leverkanker, cirrose en hepatitis. Bijna elke uitdaging - 
vervelende algemene gezondheidsklachten, spijsverteringsproblemen, 
emotionele problemen, gewichtstoename, hoge bloeddruk, hartproble-
men, hersenmist, huidaandoeningen, en auto-immuun- en andere chroni-
sche ziekten - vindt haar oorsprong in een overbelaste lever en kan verbe-
teren en genezen als je de kracht van dat nederige orgaan aanwendt.  
Medical Medium - Liver Rescue geeft de antwoorden die je al veel eerder 
had moeten krijgen.  
 
Met zijn kenmerkende compassie deelt Anthony William, het Medical Medium, ongeëvenaarde inzich-
ten in nog niet ontdekte functies van onze levensreddende hefboom, legt hij uit wat er achter tiental-
len gezondheidsproblemen zit die onze hinderen en geeft gedetailleerd advies over hoe we vooruit-
gang boeken, zodat we het beste mogelijke leven kunnen leiden. Ontdek zelf waar de redding van je 
hendel om draait: helderder, vrediger en gelukkiger zijn en beter in staat zijn om te passen aan de 
snelle veranderingen van deze tijd. Leer goed te slapen, je bloedsuiker in evenwicht te brengen, je 
bloeddruk te verlage n, gewicht te verliezen, er jonger uit te zien en je jonger te voelen. Een gezonde 
hefboom is de ultieme ontstresser, een bondgenoot tegen veroudering, en bescherming tegen een 
bedreigende wereld - als je de juiste steun geeft.  
 
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665331&PC=427870AA 
 
 

Nooit geweten dat je vergeet-mij-nietjes kan eten 

Wetenswaardigheden over bloemen en planten uit je directe omgeving 
 
Anneke Bleeker heeft als doel om door middel van haar boeken, lezingen en 
wandelingen zoveel mogelijk mensen te inspireren, en open te staan voor al 
die gewassen en kruiden die letterlijk 'in het wild', in een goede omgeving om 
onze heen groeien. Als men hiervoor open staat, zullen velen ontdekken hoe 
onze dagelijkse gezondere maaltijden kunnen maken en gezelliger kunnen 
presenteren. Zo ontstaat er ook een enthousiasme om in de eigen keuken aan 
de slag te gaan. Dan zullen onze maaltijden ons voeden in plaats van vul-
len. De tank van je auto vul je nog steeds niet met limonade maar met de 
juiste brandstof? Zo moeten wij ons lichaam ook behandelen!  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665331&PC=427870AA
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Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872688&PC=427870AA 
 
 

Nooit geweten dat je duizendblad kan eten 

Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872657&PC=427870AA 
 
 
We herhalen het nog maar een keer.  
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 desbetreffend boek staat of via de boekenpagina op onze web-
site:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
Het kost jou niets extra’s!!!  
We zijn ontzettend dankbaar dat lezers gehoor geven aan deze oproep, elke maand worden er een 
aantal boeken via onze linkjes besteld.  Super!!! 

 
 
 
 

  
Verlangen 

 
Een verlangen zo groot 

naar een wereld 
van liefde en vrede 

een verlangen zo groot 
om zonder angst 
te kunnen leven 

geen oorlog geen geweld 
alleen de liefde die nog telt 

 
is mijn verlangen te groot 

is dit pas mogelijk na de dood 
laten we er toch 

met z’n allen naar streven 
om liefdevol en vreedzaam 
dit leven te durven leven 

kracht te putten uit de bron 
daar waar ons leven eens begon 

 
Maria Egas 

Met dank aan Kea! 

 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872688&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872657&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Hier worden we blij van... Wat een schatjes... 

Brandnetels zijn geen frikandellen en liever prikken van hen dan van...  
 

 
Brandnetels, één van mijn favorietjes.  
Het is een SUPERFOOD in hoofdletters. We kunnen overleven op brandnetels en water. Dit 
roep ik al jaren! Vers, gedroogd, je kunt er alle kanten mee op en snoeien doet groeien. 
Fantastisch toch? 
Niemand hoeft honger te lijden ook al denken de meeste mensen dat ze afhankelijk zijn van 
de supermarkten. Welnee joh, de groente groeit voor onze voeten. 
Helemaal goed om in deze tijden de aandacht te richten op dat wat Moeder Natuur ons 
schenkt. 
Vaccins, lees gifbekers, groeien niet aan en onder de bomen. 
 
Brandnetels en andere planten die gezond zijn schoffelt men om en af als zijnde onkruid. 
Wat is onkruid? Dat is een plant die groeit op een plaats waar jij hem niet wenst. 
Eten dus! Ja eten zou ik zo zeggen, eet de groente op, droog het, leg een voorraad aan. 
Weet je niet wat je ermee kunt doen? 
Kijk... DAAR zijn wij nu voor. Al jaren! 
Via wandelingen vertellen wat allemaal eetbaar is hebben we veelvuldig gedaan. Lezingen 
gegeven, boeken geschreven. 
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Maar we geven ook een nieuwsbrief uit, helemaal gratis, net zo gratis als je brandnetels kun 
oogsten. 
De nieuwsbrief heet 'Het Wilde Genieten'. 
Interesse? Kwestie van even mailen naar mij en aangeven dat het om deze nieuwsbrief gaat, 
geef je dat niet aan krijg je er drie. 
Zo werkt dat want wij zijn niet zuinig van aard. 
 
Tevens maken we boeken, ansichtkaarten, allemaal gericht op wat er aan 'wilde' groenten, 
kruiden en eetbare bloemen gescoord kan worden en op het aanrecht verwerkt mag wor-
den. 
Het vierde boek gericht op de winter komt eerdaags uit, dan zijn er vier van het voorjaar tot 
en met de winter en heeft iedereen die deze in zijn of haar bezit heeft een redelijk complete 
cursus 'wildpluk' in de vrije natuur en/of eigen tuin. 
Heel belangrijk in deze bizarre tijden want we laten ons niet bestoken met gifbekers bedacht 
door personen die totaal niet naar Moeder Natuur kijken. 
 
Heeft dit overdenken je genoeg geprikkeld? 
Mooi! 
Dat was de bedoeling! 
Brandnetels, in de soep, in de thee, in een gebakken ei, in een maaltijd met verschillende 
groenten, leef je uit! 
Laat je prikkelen! 
 
O ja, mocht jij je prikken aan een brandnetel. Goed tegen reuma! Zelfs daar is over nage-

dacht door Moeder Natuur.      Liever een prik van een brandnetel dan van een naald aan 
een vaccin waarbij je niet weet wat ze in je lichaam spuiten. 
Enne... wij vergelijken brandnetels niet met frikandellen! 
We zouden niet durven!  
 
Nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’? anneke@project7-blad.nl 
 
 

   

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Anneke  

_____________________________________________ 
 
 

Daslookbladeren en zevenblad... 
 
Wil jij weten wat ik met deze daslookbladeren en zevenblad heb gedaan? 
Dat laten we zien in nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten' aan het eind van deze maand. 
Krijg jij deze nieuwsbrief nog niet? 
 

Voel je welkom.       
Even mailen, wel aangeven in de mail dat het om 'Het Wilde Genieten' gaat.  
 
Mail naar: anneke@project7-blad.nl  
 

 
 
Anneke   
 

 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Een jaar rond ‘wild’ koken EN prachtige kaarten…  
speciale aanbieding! 
 

Anneke heeft een viertal boeken geschreven rond het 
thema ‘Het Wilde Genieten’ met voor elk seizoen een 
deel. Binnenkort, in de maand mei, wat later dan ver-
wacht komt ‘Het Wilde Genieten Winter’ uit. 
 
Tijd voor een leuke aanbieding, geldig tot 15 mei!!! 
 
De boeken in de ‘Het ‘wilde’ genieten’-serie kosten  
€ 24,95 per deel en we hebben dus  
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De inhoud van deze boeken is een complete ‘cursus’ wild-
plukken en wildkoken. 
Elk deel, 155 bladzijden, bevat duidelijke foto’s van hoe de gewassen er in dat seizoen uitzien. 

 
De boeken bevatten heel veel recepten die gemakkelijk 
uit te voeren, of wellicht nog uitgebreider te presenteren 
zijn; ze zijn alleen maar aangereikt om te inspireren, zo-
dat iedereen zich ermee kan uitleven. 
Van salade tot gebakken ei, van een pastagerecht tot een 
aardappelpannetje, van een water met een smaakje 
tot… veel. 
 
En we hebben 2 mooie sets ansichtkaarten, set A zie de 
foto hiernaast en set B zie de foto op de volgende pagina. 
  
Een kaartje kan iemand verrassen, iemand blij maken. 
Als het dan ook nog een kaartje is met een natuurlijke 
uitstraling, een blik op dat, wat we in de vrije natuur 
en/of eigen tuin kunnen oogsten maakt het helemaal 
leuk. 
Zeker in deze tijd, hoewel kaarten van alle tijden zijn, 
maar toch is het naar ons idee in deze tijd nog veel be-
langrijker dat we ook op deze wijze iemand eens aan-
dacht geven. 
 
We leven in het digitale tijdperk van mailtjes, een mailtje 
is in no time verzonden maar toch is dat anders dan een 
kaart van de deurmat of uit de brievenbus pakken. 
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Een kaart voor een verjaardag, een kaart voor ‘zomaar 
eens tussendoor’, een kaart om iemand succes of 
sterkte te wensen of gewoon met de woorden… we 
denken aan je! 
Een kaart is tastbaar, een kaart zet je even zichtbaar 
neer, een kaart is een persoonlijke noot van iemand via 
zijn of haar handschrift en woorden.  
 
De ansichtkaarten kosten € 15,00 per set. 
 
We bieden nu tijdelijk de 4 boeken ‘Het Wilde Genie-
ten Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter’ en de twee 
sets Ansichtkaarten set A en set B aan voor € 99,95.  
 
Dit is een fikse korting omdat we het belangrijk vinden 
de informatie in de boeken van Anneke breed te delen. 
Ook al heb je al een van de boeken, kun je natuurlijk 
toch deze aanbieding bestellen. Hoe leuk is het om het 
boek dat je dan dubbel hebt cadeau te geven. Maak 
een ander er blij mee. 
 
Deze aanbieding: 4 boeken en 2 kaartensets van elk 
10 kaarten ter waarde van € 129,80 nu voor € 99,95 
kun je tot 15 mei 2021 bestellen via Barbera en geef in 
de onderwerpregel aan: aanbieding boeken- en kaar-
tenset en geef je adresgegevens door in de mail. 
barbera@project7-blad.nl  
 
Via Barbera krijg je het rekeningnummer van Stichting Project7-blad. 

 
Zodra de penningmeester heeft geconstateerd 
dat het bedrag bijgeschreven is zal Barbera, zo-
dra het winterboek beschikbaar is, de boeken – 
en kaartensets per post toezenden. 
 
Wil je alleen het boek ‘Het Wilde Genieten 
Winter’ bestellen of een van de andere seizoe-
nen of 1 of 2 kaartensets kan dat natuurlijk ook 
altijd. 
 
Hetzelfde verhaal, even een mail naar 
barbera@project7-blad.nl  
in de onderwerpregel graag welk boek of kaar-
tenset je bestelt en geef in de mail je adresge-
gevens door. 
Zodra is betaald (en het winterboek) er is, 
wordt de bestelling verstuurd.  

Zoek je een passend cadeau? 
 

Wij verzenden de boeken inclusief verzendkos-
ten ook naar een opgegeven adres als je een 

boek cadeau wilt geven. 
Leuk idee als je iemand een cadeau wilt geven 
of iemand met een verjaardag wilt verrassen. 
Je kunt een korte tekst opgeven zodat deze op 
een kaart erbij gedaan kan worden en de ont-

vanger weet waar de gift vandaan komt. 
 

Mail naar : barbera@project7-blad.nl 

mailto:barbera@project7-blad.nl
mailto:barbera@project7-blad.nl
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De documentaire die niet gezien mag worden 
 

De documentaire ‘Monopoly: een totaalplaatje van The Great Reset’ van Tim Gielen gaat viral én wordt 
behoorlijk geband. En als ‘viral gaan’ en ‘geband worden’ samenvallen, kun je er van uitgaan dat de 
overheid niet wil dat de mensen de betreffende informatie tot zich kunnen nemen.  
 
Want gedurende een uur legt hij, na een uitgebreide research en compleet gebaseerd op feiten, ex-
treem goed uit hoe de economie wereldwijd in elkaar steekt en wat dat te maken heeft met de Elite 
en The Great Reset. En omdat hij alles onderbouwd heeft met verifieerbare feiten, kun je onmogelijk 
spreken van een complottheorie. En precies dát is de reden waarom de documentaire zo geband 
wordt, want daar worden de machtige dames en heren achter de schermen héél zenuwachtig van! De 
Elite heeft namelijk totaal geen belang bij een wereldbevolking die precies weet wat hun exacte plan-
nen zijn en welke koers ze daarbij varen. 
 
De documentaire begint met een uiteenzetting van de paar megacorporaties die ons leven, in werkelijk 
elk aspect daarvan, domineren. Tim: “Het ontbijt wat ’s morgens op tafel staat tot aan het matras waar 
we ’s nachts op slapen en alles wat we daar tussenin aantrekken, doen of consumeren is grotendeels 
afhankelijk van deze corporaties.”  
 
Het gaat om investeringsmaatschappijen van immense afmetingen die alle grote geldstromen op aarde 
beheren. 
 
Als voorbeeld haalt hij Pepsico aan. Dit is het moederbedrijf van de meeste frisdranken en snacks ter 
wereld. Het lijkt alsof er veel verschillende concurrerende merken bestaan, maar ze komen allemaal 
uit de fabrieken van een aantal corporaties die samen een monopolie hebben in de verpakte voedings-
industrie. Naast Pepsico zijn onder andere Unilever, The Coca Cola Company, Mondelēz en Nestlé on-
derdeel van deze industrie. Dit soort bedrijven zijn vaak beursgenoteerd en hebben een Raad van Be-
stuur waarin de grootste aandeelhouders de dienst uitmaken. Deze aandeelhouders, ook wel institu-
tionele beleggers genoemd, zijn investeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, verzekeringsmaat-
schappijen, banken en soms zelfs regeringen.   



 

 
19 

Bij Pepsico zijn The Vanguard Group, Blackrock en State Street Corporation de belangrijkste aandeel-
houders. Bij de grote ‘concurrent’, The Coca Cola Company, is Berkshire Hathaway de belangrijkste 
aandeelhouder, maar … staan de drie bovengenoemde investeringsmaatschappijen daaronder respec-
tievelijk op nummer twee, drie en vier. Bij Unilever, Mondelēz en Nestlé staan deze vier investerings-
maatschappijen ook bovenaan, zijnde de belangrijksten. Samen behoren ze tot de grootste investe-
ringsmaatschappijen op aarde (…).  
 
Vanuit de voedingsindustrie gaan we naar de technologische industrie. Facebook bezit onder andere 
WhatsApp en Instagram en samen met Twitter zijn dit de populairste social media platforms ter we-
reld. Alphabet is het moederbedrijf van alle Google-ondernemingen, waaronder YouTube en Gmail, en 
de grootste sponsor en ontwikkelaar van Android, één van de twee besturingssystemen waarop alle 
smartphones en tablets in de wereld draaien. Uiteraard is Apple iOS het andere besturingssysteem en 
als Microsoft daaraan toegevoegd wordt, dan blijken vier bedrijven de software te produceren voor 
bijna alle computers, tablets en smartphones in de wereld.  
 
Bij Facebook, Twitter, Apple en Microsoft bezitten The Vanguard Group en Blackrock weer de meeste 
aandelen. En bij alle andere bedrijven, zoals Sony, IBM en Intel, die de technologische industrie domi-
neren qua onze computers, tablets en smartphones, komen we in de Top 5 van aandeelhouders steeds 
weer dezelfde investeringsmaatschappijen tegen. 
 
Deze Top 5 komt terug bij alle industrieën ter wereld. Tim geeft daar een mooi voorbeeld van: “Laten 
we zeggen dat we een vakantie willen plannen. We zoeken dan op onze computers, tablets of 
smartphones naar een goedkope plek in de zon via websites van onder andere Skyscanner en Expedia, 
die ook van dezelfde beleggers zijn. We vliegen met een van de vele luchtvaartmaatschappijen, waar-
van het grootste deel van de aandelen ook vaak in handen is van deze beleggers en daarnaast van 
regeringen. Het toestel waarin we vliegen is over het algemeen een Boeing of een Airbus, waarbij de-
zelfde investeringsmaatschappijen weer in de Top 5 van de aandeelhouders staan. We zoeken een 
hotel of appartement via Booking(.com) of Airbnb, waar deze aandeelhouders ook weer bovenaan de 
lijst te vinden zijn. Zelfs de kerosine, waar het vliegtuig op vliegt, komt van een van hun oliemaatschap-
pijen en raffinaderijen. En het staal, waar het vliegtuig van gebouwd is, komt uit een van hun vele 
mijnbouwbedrijven.” 
 
Maar het gaat nog véél verder!  
 
Deze investeringsmaatschappijen, banken en beleggingsfondsen zijn namelijk ook de grootste aan-
deelhouders in de primaire industrieën waar onze grondstoffen vandaan komen. Zo bezitten ze de 
meeste aandelen in de grootste agrarische bedrijven ter wereld zoals Bayer, wat het moederbedrijf is 
van Monsanto; de grootste zadenproducent ter wereld. Maar de leden van dit clubje behoren ook tot 
de belangrijkste aandeelhouders ter wereld van de textielindustrie, waardoor alle denkbare populaire 
kledingmerken in handen zijn van deze investeerders.  
 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan: ze bezitten de complete tabaksindustrie, de farmaceutische 
industrie, de auto-industrie, de wapenindustrie, de elektronica-industrie, grote warenhuizen, online 
marktplaatsen en zelfs de betaalmiddelen, zoals Master Card, Visa, PayPal en American Express, die 
we voor dit alles nodig hebben om het aan te kunnen schaffen.    
 
En alsof dit alles nog niet genoeg is, zijn ook diverse verzekeringsmaatschappijen, banken, bouwbedrij-
ven, telefoonmaatschappijen, restaurantketens en cosmeticamerken eigendom van deze zelfde insti-
tutionele beleggers. 
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Als je al deze informatie samenbrengt in een pyramide, staan er twee met stip bovenaan: Vanguard en 
Blackrock. De macht van deze twee bedrijven is onvoorstelbaar! Ze behoren niet alleen tot de institu-
tionele beleggers van bijna elk belangrijk bedrijf op aarde, maar ze bezitten ook alle overige institutio-
nele beleggers van al die bedrijven, waardoor ze een compleet monopolie hebben. Experts van Bloom-
berg verwachten dat deze twee bedrijven rond 2028 gezamenlijk zo’n twintigduizend miljard dollar (!) 
aan investeringen zullen beheren, waardoor ze bijna alles op aarde zullen bezitten.  
 
Bloomberg noemt Blackrock ‘De vierde arm van de overheid’, vanwege haar nauwe samenwerking met 
de federale (of centrale) banken. Blackrock leent niet alleen geld aan deze ‘boven de wet staande ban-
ken’, maar is ook hun belangrijkste adviseur én tevens de ontwikkelaar van hun computersysteem. 
Tijdens de regeringsperiodes van de beide ‘Bushes’ en Obama hadden tientallen medewerkers van 
Blackrock hoge posities in Het Witte Huis. En CEO Larry Vink is geliefd bij vele staatshoofden en politici, 
omdat hij het gezicht is van een bedrijf wat duidelijk aan de touwtjes trekt.  
 
Maar Blackrock is zelf ook weer in handen van aandeelhouders, waarvan de grootste aandeelhouder 
Vanguard is. En dan wordt het héél duister! Want Vanguard is een privébedrijf waarvan niet bekend is 
wie de aandeelhouders zijn. Het mag duidelijk zijn dat we hier uitkomen bij de Elite. En wij, het gepeu-
pel, mogen blijkbaar niet weten wie daarachter zitten.  
 
Wat wél bekend is, is het feit dat de rijksten der aarde, en dat zijn de mensen van de Elite, tot de één 
procent van de wereldbevolking behoren die gezamenlijk meer geld bezitten dan de overige negenen-
negentig procent! De eigenaren van Vanguard vormen samen een duizendste procent van die ene pro-
cent. Dringt het tot je door? Een duizendste procent (!) van deze wereld regeert over de rest van de 
wereld.  
 
Uit de geschiedenis van de Vanguard-families blijkt dat ze altijd al tot de absolute top behoord hebben; 
vaak al voor de aanvang van de Industriële Revolutie in 1750. Diverse van deze families behoren tot 
koninklijke bloedlijnen en zijn de grondleggers van ons bankensysteem en van elke industrie in onze 
huidige wereld.  
 
De Vanguard-families zijn hun macht nooit kwijtgeraakt, maar hebben het tussen 1750 en 2021 ver-
scholen achter investeringsmaatschappijen zoals Vanguard zelf, waarvan de grootste aandeelhouders 
de privéfondsen en non-profitorganisaties van de familie Rothschild en de familie Rockefeller zijn.  
 
Dit soort non-profitorganisaties vormen de schakels tussen het bedrijfsleven en de politiek, met aan 
hun zijde de mainstream media, waarbij het de bedoeling is dat dit vooral niet opvalt. Deze organisaties 
zijn afhankelijk van donaties en kunnen hun geld investeren, zonder enige vorm van publicatie te ge-
ven, zolang de winst ervan maar geïnvesteerd wordt in andere projecten waar ze bij betrokken zijn. 
Op deze manier kunnen die organisaties onbeperkt geld van onzichtbare investeerders rondpompen 
en ongezien terroristische organisaties financieren en grote bedragen witwassen. De foundations en 
fondsen van de families die het hoogst in de hiërarchie staan, blijven zoveel mogelijk op de achter-
grond. Voor zaken die veel aandacht en publiciteit eisen worden de foundations gebruikt van filantro-
pen-families die lager in de rangorde staan maar eveneens extreem rijk zijn. Momenteel zijn de drie 
belangrijkste daarvan de Bill & Melinda Gates Foundation, de Open Society Foundation van George 
Soros en de Clinton Foundation.  
 
Zo is de Bill & Melinda Gates Foundation, die een nauw samenwerkingsverband heeft met de zestien 
grootste farmaceutische bedrijven ter wereld (waarvan Vanguard de meeste aandelen bezit), de groot-
ste financier van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waardoor deze organisatie een van de 
meest invloedrijke organisaties is op het gebied van alles wat met onze gezondheid te maken heeft. 
Bill Gates was bepaald geen arme computernerd die het toevallig tot een van de rijkste mensen ter 
wereld heeft geschopt, maar komt uit een filantropenfamilie die, net als hijzelf, werkzaam is voor de   
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Elite. Gates is de oprichter van Microsoft, wat eigendom is van Vanguard, Blackrock en Berkshire 
Hathaway. Maar tegelijkertijd is de Bill & Melinda Gates Foundation, na Vanguard en Blackrock, de 
grootste aandeelhouder in datzelfde Berkshire Hathaway.  
 
We krijgen dit soort informatie niet via de mainstream media, omdat negentig procent van de inter-
nationale media in handen is van negen mediaconglomeraten die, hoe kan het ook anders, in handen 
zijn van Vanguard en Blackrock. Behalve onze industrie is onze mainstream mediastroom dus in han-
den van dezelfde Elite. In ons land krijgen we het nieuws voorgeschoteld via ANP en Reuters. Beide 
organisaties zijn allesbehalve onafhankelijk! Het ANP is van John de Mol’s Talpa en Reuters is van de 
machtige Canadese Thomson-familie. Onze belangrijkste journalisten en redacteurs zijn onder andere 
aangesloten bij het Europees Centrum voor Journalistiek, wat een van de grootste financiers is van 
media gerelateerde projecten in heel Europa. Deze organisatie leidt journalisten op, produceert stu-
diemateriaal, verzorgt veel stageplekken (bij o.a. het ANP) en werkt nauw samen met corporaties zoals 
Google en Facebook. Voor journalistieke analyses en opinies maken alle media in de wereld gebruik 
van Project Syndicate; de machtigste organisatie binnen haar vakgebied die haar nieuws levert aan de 
vijfhonderd belangrijkste media outlets in honderdvijftig landen. Project Syndicate en het Europees 
Centrum voor Journalistiek zijn, samen met de persbureaus, de verbindende schakel tussen alle ver-
schillende media outlets in de wereld. Wanneer de nieuwslezers het nieuws aflezen van hun tele-
prompters / autocue’s, komt de tekst hoogstwaarschijnlijk van een van deze organisaties, waardoor 
de wereldwijde media vaak gesynchroniseerd loopt qua verslaggeving.  
 
Project Syndicate wordt financieel gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation, de Open Society 
Foundation en het Europees Centrum voor Journalistiek. En laatstgenoemde wordt zelf financieel weer 
gesteund door de andere twee en verder door Facebook, Google en ons Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap én ons Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
De organisaties die aan de basis staan van onze informatiestroom worden dus gefinancierd door de 
non-profitorganisaties van de Elite, die zelf de complete media in handen heeft, en door een deel van 
ons belastinggeld.  
 
Om alle verschillende industrieën op aarde met elkaar te verbinden en in haar belang te laten werken, 
heeft de Elite onder andere in 1971 het World Economic Forum opgericht. In Davos komen de CEO’s 
van de allergrootste bedrijven, staatshoofden, politici en oprichters van invloedrijke organisaties zoals 
Unicef, Greenpeace en Facebook samen voor hun jaarlijkse overleg.  
 
De Elite wil ons doen geloven dat het WEF opgericht is om maatschappelijke wereldproblemen op te 
lossen, maar het is een zakenforum waar de rijkste bedrijven onderhandelen over deals met andere 
bedrijven en politici. De deelnemers komen er uitsluitend voor persoonlijk gewin. Het is toch onge-
loofwaardig dat er zoveel problemen in de wereld zijn, terwijl de belangrijkste industrieleiders, ban-
kiers en politici al vijftig jaar lang elk jaar samenkomen om die zogenaamd op te lossen? En het is toch 
onbegrijpelijk dat belangrijke milieuorganisaties, zoals Greenpeace, samenkomen met de CEO’s van de 
zwaarst vervuilende corporaties op aarde, terwijl het alleen maar slechter gaat met de natuur en het 
klimaat? Het wordt verklaard door het feit dat de belangrijkste partners Blackrock, de Bill & Melinda 
Gates Foundation en de Open Society Foundation zijn, met daarnaast een aantal hele grote bedrijven 
waarvan Vanguard en Blackrock de grootste aandeelhouders zijn. 
 
Oprichter Klaus Schwab is in zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ heel duidelijk over de toekomstplan-
nen van het WEF. Onze samenleving moet, onder het motto ‘Build Back Better’, letterlijk in elk aspect 
gereset worden. Tegenwoordig hoor je deze BBB-kreet uit de mond komen van talloze globalistisch 
ingestelde politici en staatshoofden, waaronder onze eigen koning en premier. De bedoeling is dat alle 
landen wereldwijd hun eigen soevereiniteit afstaan aan één overkoepelende wereldregering en dat de  
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mensen niets meer bezitten en werken voor de staat, in ruil voor een gratis woning, gratis gezond-
heidszorg en alle overige basisbehoeften. ‘You'll own nothing and you'll be happy’.  
 
We hebben het dan over de zogenaamde Nieuwe Wereldorde (New World Order / NWO). En hoewel 
de mainstream media iedereen, die dat aanhaalt, wegzet als complotgekken, wordt er vrijuit over ge-
sproken door onder anderen George Bush senior, Bill Clinton, Henry Kissinger en Joe Biden.  
 
In 2015 presenteerde de Verenigde Naties (VN) de omstreden Agenda 2030 dat vrijwel identiek is aan 
Klaus Schwabs ‘The Great Reset’. Armoede, honger, milieuvervuiling en ziektes zouden over negen jaar 
niet meer moeten bestaan. Klinkt goed, maar de bedoeling is dat alles betaald moet worden door de 
burgers uit het ‘vrije’ Westen die daarvoor alle welvaart moet afstaan ten behoeve van de armoede-
bestrijding. Dit valt allemaal te lezen op de officiële website van het World Economic Forum. Het komt 
erop neer dat het belastinggeld uit alle Westerse landen verdeeld wordt over de megacorporaties van 
de Elite die ingezet zullen worden om de totale samenleving te herscheppen. De VN stelt dat er een 
wereldregering nodig is om dit allemaal te realiseren, en de organisatie is ‘zo goed’ om deze taak zelf 
op zich te nemen. De VN is er, net als Schwab, van overtuigd dat de ‘pandemie’ de uitgelezen kans is 
om dit te realiseren. 
 
En de gedachte dat de huidige Corona ’pandemie’ door de Elite gecreëerd is, is helemaal niet zo 
vreemd als we ons realiseren dat op vrijdag 18 oktober 2019 in The Pierre A Taj Hotel in New York een 
bijeenkomst, onder de naam Event 201, gehouden werd voor een select gezelschap van honderddertig 
zeer invloedrijke mensen, waaronder politici, medici en farmaceuten. Het doel was om alle mogelijke 
scenario’s van een wereldwijde pandemie te simuleren. Bij deze simulatie werd een coronavirus als 
voorbeeld gebruikt en er werd tot in details uitgewerkt hoe het coronavirus zich zou ontwikkelen en 
hoe men het uitsluitend onder controle zou kunnen krijgen door de intensieve samenwerking van com-
plete industrieën, regeringen en overheidsorganen. De organisatoren waren … ja wel … het World Eco-
nomic Forum, de Bill & Melinda Gates Foundation en het John Hopkins Instituut.  
 
Maar het wordt nog gekker! In 2012 heeft het Duitse Robert Koch Instituut, dat net als elk nationaal 
gezondheidsinstituut in de wereld nauw verbonden is met het door Bill Gates gefinancierde WHO, een 
soortgelijke simulatie gecreëerd met óók een coronavirus. Bij deze simulatie ging men er vanuit dat er 
op een voedselmarkt in Zuidoost-Azië een coronavirus zou overslaan van dier op mens. In deze simu-
latie duurt het een aantal weken voordat de Chinese autoriteiten het virus ontdekken, waardoor het 
zich ondertussen wereldwijd verspreidt. Dan volgen er drie jaar met wereldwijde lockdowns waardoor 
de economieën verwoest worden en er overal volksopstanden ontstaan.  
 
Hoe ‘toevallig’ is het dat vanaf december 2019 deze twee, bijna identieke, scenario’s compleet zijn 
uitgekomen (…). 
 
De Elite, met een gezamenlijk vermogen van tienduizenden miljarden euro’s, heeft er absoluut geen 
moeite mee dat ruim veertig procent van de wereldbevolking van minder dan vijf euro per dag moet 
leven en dat ontelbare mensen sterven door vervuild drinkwater, wat door hun industrieën veroor-
zaakt wordt, en door de kogels en bommen uit hun eigen wapenindustrie. Hun enige doel is meer geld 
en macht te verkrijgen en ze zijn absoluut niet van plan om hun rijkdom met ons te delen. Sterker nog: 
ze zijn er open over dat ze echt alles van ons af willen pakken met hun ‘You'll own nothing and you'll 
be happy’.   
 
De Nieuwe Wereldorde, met een alles overkoepelende wereldregering, is de enige manier voor de 
Elite om de macht te kunnen behouden over de wereldbevolking en door middel van angst en media-
manipulatie houden ze ons in hun (wurg-)greep. 
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Mensen als John Lennon en John F. Kennedy waarschuwden de wereld al uitgebreid voor dit sinistere 
clubje machtswellustelingen. En we weten allemaal hoe het met hen afgelopen is (…).  
 
Tim eindigt met de oproep dat we ons moeten verenigen, omdat dat onze enige kans is om niet volledig 
door hen ingepakt en misbruikt te worden. Julius Caesar had het al door: ‘Verdeel en heers’ en dat is 
precies wat de Elite nu tracht te doen door middel van censuur, het verbreken van menselijk contact, 
het framen van politieke tegenstanders en andersdenkenden en het gebruik van grof geweld. 
 
Deze machtswellustelingen streven ernaar dat de complete wereldbevolking in 2030 werkelijk niets 
meer bezit en alle mensen dan niet meer dan slaven zijn van hen, die dan zelf openlijk alles bezitten. 
En met de allesverwoestende crisis, waar we nu middenin zitten, zijn ze een ‘leuk’ eind op weg! Eerst 
moet het midden- en kleinbedrijf kapot, dan zullen de banken vallen en vervolgens zal het contante 
geld verdwijnen. De enige manier om dan niet om te komen van de honger, is het accepteren van 
overheidssteun waar de nodige condities aan gesteld zullen worden, zoals het vaccinatiepaspoort en 
het afstaan van bezittingen.  
 
Dit is de werkelijke Great Reset die al decennialang voorbereid wordt en uitvoerig getest is bij diverse 
Communistische dictaturen. 
 
We moeten ons op allerlei creatieve manieren verenigen en misschien zelfs wel een soort van parallelle 
samenlevingen creëren. We moeten volharden in ons verzet en doorgaan om zoveel mogelijk mensen 
te waarschuwen. Want hoe meer mensen de plannen van de Elite doorzien, hoe kleiner hun kans van 
slagen zal zijn. Maar het is wel vijf voor twaalf! 
 

Kijk vooral: https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/  
 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 
 

De Elite Limerick 
 
 

Het kleine groepje rijken der aarde 

vindt zichzelf van onschatbare waarde. 

En om zich nog meer te verrijken 

gaan ze ongegeneerd over lijken, 

omdat ze nog niet genoeg vergaarden. 

 

Leo 

 

https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/
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Voorjaarsfeestje op je bord... 

 
Een zelfgemaakte aardappelsalade, waar overigens ook 'wilde' groenten in verwerkt zijn, ge-
zellig aangekleed met eetbare bloemen en zelfgekweekte tuinkers. 
Dergelijke maaltijden geven zoveel voldoening. 
Je kent het vast allemaal, je hebt weleens een restant gekookte aardappelen. 
Daar maakten wij een salade van, waar o.a. zevenblad, daslookblad, hondsdraf, roze winter-
postelein en veldkers aan toegevoegd waren. 
Naast appeltjes, uitjes en enkele andere ingrediënten. 
Tuinkers en andere kiemen zijn heel gemakkelijk zelf te kweken en het is zo leuk om te zien 
hoe snel dat gaat. 
Om dit te kunnen realiseren zijn er diverse mogelijkheden, van glazen schaaltjes tot potjes en 
andere manieren, maar wie interesse heeft kan dat gemakkelijk via internet vinden. 
Heel leuk, ook goed, om met kinderen te doen. Van zaadje naar miniplantje en binnen een 
dag al zichtbare resultaten. 
Tulpenbloemblaadjes zijn eetbaar dus het kleine minitulpje moest eraan geloven.  
Een viooltje erbij, een paar maartse viooltjes en hondsdraf. Voilà, een voorjaarsfeestje op je 
bord. 
EXTRA NOOT: Nooit zomaar tulpen op de borden presenteren die niet van biologische afkomst 
zijn. 
Heel belangrijk om te weten en daarnaar te handelen, wat overigens voor alle eetbare bloe-
men geldt.  
 
Anneke 
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Speciaal voor de lezers van deze nieuwsbrief! 
We gaan weer verloten… 
 
Project7-blad heeft speciaal voor jullie, lezers van deze nieuwsbrief, 5 presentjes/pakketten 
samengesteld die gaan worden verloot.  
 
Het zijn bijzondere tijden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gaande is maar 
het is ook heel belangrijk dat we ons blijven richten op gezellige dingen die een mens blij ma-
ken. 

  
 
 
Inhoud van de presentjes/ pakketten: 
 

1. Tijdschrift 'De Tuin in vierseizoenen', Kaarten Set B, Persoonlijke 
natuurlijke verzorging van Jenny Stam 

 
2. Twee boeken, Kaarten Set B, Persoonlijke natuurlijke verzorging 

van Jenny Stam  
 

3. Boek over kaas, Kaarten Set A, Persoonlijke natuurlijke verzorging 
van Jenny Stam  

 
4. Boek: Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  

 
5. Set A van de ansichtkaarten 

pakket 5 
 

Project7-blad heeft altijd de intentie gehad niet alleen informerend te zijn maar ook een stukje 
blijheid en gezelligheid te verspreiden. Daarom nemen we dit initiatief.  
Via deze nieuwsbrief gaan we 5 presentjes / pakketten verloten. 
Niet geschoten is altijd mis! Wat mag jij doen? 
 
In een mail aan het mailadres onderaan deze pagina aangegeven, in maximaal 5 regels tekst, 
waarom jij graag 1 van de 5 pakketten zou willen ontvangen… of… waarom een persoon, door 
jou aangedragen, een pakket mag ontvangen. 
Je kunt niet kiezen voor welk pakket je gaat, dat ‘loopt zoals het loopt’ en wij laten iemand 
anders de keus bepalen uit de omschrijvingen welke 5 personen we deze maand blij maken. 
Voorlopig gaan we elke maand iets bedenken wat leuk is om cadeau te geven. 
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en daarna mogen zij hun adres of dat van de persoon 
die het pakket gaat ontvangen opgeven. 
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Alle anderen krijgen een leuke aanbieding, dus wij zeggen… ‘Niet geschoten is altijd mis’ wees 
creatief en bedenk waarom jij of iemand anders ‘in de prijzen mag vallen’. 
Een pakketje positiviteit per post aangereikt door Project7-blad. 

Voel je welkom… we dagen je uit      . 
Je kunt de mail tot en met vrijdag 24 april 22.00 uur zenden. 
Daarna gaan we alle reacties verzamelen en in de dagen erna mailen we allen die mee hebben 
gedaan. 
 
Geef dus in ongeveer vijf regels in een mail aan waarom jij een pakket wilt ontvangen, of wie 
jij een pakket gunt. Dit kan tot en met vrijdag 24 april 22.00 uur.  
Mail naar: admin@project7-blad.nl  
 

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 
 
 

 
Met dank aan Jenny Stam voor het beschikbaar stellen van 
persoonlijke natuurlijke verzorgingsproducten.  
 
Wie interesse heeft kan zelf contact met Jenny opnemen ten 
aanzien van deze verzorgingsproducten. 
 
jenny-stam@hotmail.com 
 

 

 

Pakket 4 

  

mailto:admin@project7-blad.nl
mailto:jenny-stam@hotmail.com
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Letterlijk en figuurlijk een koude douche voor de men-
sen die in de frontlinie (hebben) (ge)staan 
 
Zaterdag 20 maart beloofde een mooie dag te worden voor de kritische compleetdenkers van Neder-
land. Er was, als onderdeel van de ‘Worldwide Rally for Freedom and Democracy’, een demonstratie 
gepland in Amsterdam, waarbij er mooie dingen op stapel stonden, doordat er vanuit de Nederlandse 
veteranen en het zorgpersoneel prachtige initiatieven ontwikkeld waren. 
 
De bedoeling was dat het zorgpersoneel op het Museumplein als een ‘Witte ketting’ voor de demon-
stranten zou gaan staan met daarvoor talloze veteranen en oud-militairen. Veteraan Oud Marinier 
Daniëls had van tevoren een oproep gedaan via social media en wilde met zoveel mogelijk oudgedien-
den, in uniform en met baret, in gelederen opgesteld staan en dan salueren naar de oprukkende ME. 
Het was daarbij zijn bedoeling dat de veteranen, als een soort van veilige linie, vóór de vreedzame 
demonstranten zouden blijven staan. 
 
En zo geschiedde. Kippenvel! 
 
Maar de hypocriete Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die in mei vorig jaar nog op de Dam 
tijdens een massale betoging sympathie kwam betuigen aan de duizenden aanhangers van Black Lives 
Matter en daarna in talkshows verkondigde dat (citaat) “Het demonstratierecht nu eenmaal is gege-
ven. Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je moet het melden, maar als je het niet hebt gemeld mag je 
nog steeds demonstreren.”, liet voor de zoveelste keer sinds die beruchte BLM-betoging zien dat deze 
vorm van vrijheid in haar ogen blijkbaar niet geldt voor de mensen die juist (!) op de bres staan voor 
de vrijheid van het Nederlandse volk. 
 
Je zou dan op z’n minst verwachten dat er van overheidswege toch wel enige vorm van respect zou 
zijn, doordat veteranen zich bij de demonstranten voegden en, in gelederen opgesteld, naar de opruk-
kende ME salueerden met daarachter verplegers, artsen en academici in witte jassen die een ketting 
vormden door elkaars handen vast te houden. 
 
Maar ik heb zaterdag helaas maar één vorm van ‘respect’ gezien: er zijn deze keer geen mensen op 
een genadeloze wijze afgeranseld. En ik ben bang dat dat niet zozeer met respect te maken had, maar 
meer met mediatactiek van de spindoctors en overige adviseurs van onze overheid. Het afranselen van 
veteranen en zorgpersoneel geeft tenslotte wel een heel slecht beeld richting het slapende deel van 
onze bevolking en richting de aanwezige buitenlandse pers. 
 
Verder was elke vorm van respect van deze burgemeester, die nog geen jaar geleden op een afgeladen 
Dam glimlachend stond te keuvelen met fanatieke BLM-aanhangers, mijlenver te zoeken. Want hoe-
wel een noodbevel pas kan worden ingezet als er sprake is van oproer, wanordelijkheden, rampen of 
zware ongevallen en daar zaterdag op het Museumplein duidelijk op geen enkele wijze sprake van was, 
vaardige Halsema doodleuk een noodbevel uit toen de demonstratie nog maar tien minuten aan de 
gang was (…). Onmiddellijk gebood de politie de mensen met een megafoon om het veld te verlaten 
en zich richting het Concertgebouw te begeven, met daarbij de dreiging dat er bij weigering geweld 
toegepast zou worden. 
 
Ik benoem het maar weer eens: Het is absurd als een overheid stelt wáár demonstrerende mensen 
zich mogen of moeten begeven. Dus hoezo weg van het Museumplein en hoezo naar het Concertge-
bouw? En dan ook direct dreigen met geweld terwijl de sfeer op het veld juist heel vreedzaam was.   
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Dat gaat volledig in tegen Halsema’s eerder gedane uitspraak dat het demonstratierecht nu eenmaal 
een gegeven recht is, waardoor je een demonstratie niet hoeft aan te vragen, maar slechts hoeft te 
melden en je zelfs nog mag demonstreren als je het niet gemeld hebt. 

 
Ik kreeg kippenvel van de veteranen die op rij strak in het gelid gingen staan en (wel!) met respect naar 
de ME salueerden en van het zorgpersoneel dat daarachter vastberaden haar ‘Witte ketting’ vormde. 
Je zou verwachten dat de gemiddelde ME’er dan zijn helm afzet en met diep respect ‘op de plaats rust’ 
gaat staan, maar helaas bleek niets minder waar te zijn. Sterker nog: het waterkanon werd in stelling 
gebracht. En wat ik, misschien heel naïef, niet voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch: met grote 
stralen smerig slootwater kregen de veteranen, die in opdracht van onze overheid her en der in het 
buitenland in de frontlinie hebben gestaan, en de zorgmensen, die al een jaarlang qua Corona in de 
frontlinie staan, letterlijk en figuurlijk een koude douche! Stank voor dank! 
 
Nadat het Museumplein met twee waterkanonnen en veel dreigende intimidatie van oprukkende in 
aaneengesloten rijen ME’ers ‘schoongeveegd’ was, zoals dat altijd denigrerend genoemd wordt (alsof 
je het over grofvuil hebt), trokken de duizenden demonstranten de stad in. Zo’n achthonderd van hen 
werden vervolgens ingesloten ter hoogte van de Leidsekade, om daar vervolgens bijna zes uur (!), zon-
der enige vorm van sanitaire voorzieningen, vastgehouden te worden. Waar hebben we in de geschie-
denis ook alweer eerder gezien hoe mensen behandeld werden als vee? (…) Daarna werden ze onder 
ME-bewaking in bussen geleid en vervolgens her en der op verschillende plaatsen in Amsterdam als 
‘vee-lading’ gedropt onder het motto ‘Zoek het maar uit hoe je thuiskomt’. Over gebrek aan respect 
gesproken. 
 
Uiteraard werd er ’s avonds in het Achtuurjournaal van onze Staatsomroep weinig tot geen aandacht 
aan besteed. Sowieso was een item over een coronatest op een dansfestival in Biddinghuizen veel 
belangrijker en wist Simone Weimans ons verheugd te vertellen dat er tijdens dat festival geen enkele 
besmetting had plaatsgevonden. Ik vraag me af hoe men dat zo snel weet. Blijkbaar hebben al die   
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aanwezigen zich én van tevoren én achteraf vrijwillig aan zo’n ***test laten onderwerpen. Maar dat 
even terzijde. 
 
Toen kwam de demonstratie even terloops in beeld. Voor diegenen die het doorhebben was de ver-
slaggeving zo doorzichtig van bovenaf geregisseerd! Ten eerste werd er met geen woord gerept over 
de ‘Worldwide Rally for Freedom and Democracy’, maar werd het afgespiegeld als enkel een paar hon-
derd demonstranten in Amsterdam en ten tweede werd het zorgpersoneel betiteld als ‘mensen ge-
kleed in witte jassen’ en de veteranen als ‘mannen met baretten’. Alsof het hier een stel idioten betrof 
die hun aanwezigheid kracht wilde bijzetten met behulp van een ‘leuke’ verkleedpartij. Te walgelijk! 
Maar ja… stel je voor dat het slapende deel van de Nederlandse kudde op de hoogte was gebracht van 
het feit dat het hier om zorgpersoneel en veteranen ging (…). Dat zagen de mensen achter de schermen 
uiteraard niet zitten, want dan zou geheid een groter deel van onze bevolking wakker geworden zijn. 
 
Tekst: Leo Singor 
 
PS: Omdat de NOS het nagelaten heeft, hieronder een link waar je filmpjes kunt zien van de demon-
straties in Amsterdam (waarop goed te zien is dat het om duizenden mensen gaat), London, Brussel, 
Kroatië en Zwitserland. 
https://www.ninefornews.nl/wereldwijd-vrijheidsprotest-miljoenen-mensen-komen-in-op-
stand/?fbclid=IwAR2P6-EFR-GM0XaVzWZSzEhJlbMYBWhYuWzFuvpWP6ae9Si83u9w8IghZjk  

_____________________________________________ 
 

De Hugo Limerick 
Beste Hugo,  
 
Volgens mij ben jij de essentie kwijtgeraakt 

van de partij die jou heeft grootgemaakt. 

Want de C staat voor integriteit en eerlijk-

heid. 

Maar Balkenendes ‘Normen en waarden’ 

ten spijt 

ben jij daar overduidelijk mee gestaakt. 

 
Leo 

_____________________________________________ 
 

Voor het eerst naar een demo ... 
 
Een volle bus met mensen uit het rustige Friese noorden.  
Ik heb mee mogen lopen met de grote demonstratie. Wat echt een kippenvel moment was.  
En ja deze mama heeft ook een groepsarrestatie meegemaakt en heb daar uren gestaan. Mee ge-
schreeuwd met alle mensen. Laat ons vrij, laat ons vrij, laat ons vrij! 
  

https://www.ninefornews.nl/wereldwijd-vrijheidsprotest-miljoenen-mensen-komen-in-opstand/?fbclid=IwAR2P6-EFR-GM0XaVzWZSzEhJlbMYBWhYuWzFuvpWP6ae9Si83u9w8IghZjk
https://www.ninefornews.nl/wereldwijd-vrijheidsprotest-miljoenen-mensen-komen-in-opstand/?fbclid=IwAR2P6-EFR-GM0XaVzWZSzEhJlbMYBWhYuWzFuvpWP6ae9Si83u9w8IghZjk
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Ik heb voor het eerst van m'n leven granaat bommen horen afgaan... Omdat er mensen aan de andere 
kant stonden met posters vol met hartjes. Om ons te laten zien dat we niet alleen stonden. Die moes-
ten weg.  
 
Een jonge jongen heel hardhandig aangepakt zien worden... Wij schreeuwend aan de overkant. Dat ze 
hem los moesten laten... Alleen wij zaten gevangen. 
Eigenlijk stond ik toen al in de overlevingsstand.  
En vrouwen weten vast wat ik bedoel.  

Ik ben zo blij dat ik niet heb hoeven plassen      
Dan sta je daar uren en je weet bij God niet wanneer je weg mag.  
Ik heb ook de dropping meegemaakt. 
 
Eenmaal thuis ben ik in huilen uitgebarsten en voelde toen pas hoe mij de vrijheid werd ontnomen. Ik 
was bekaf maar kon niet goed slapen. De dag erna was ik nog steeds kapot en heb de hele dag veel 
tranen gelaten. 
Maar vandaag zie ik filmpjes voorbijkomen over de bussen. Waar mensen muziek draaien. Met het 

liedje busje, komt zo, busje komt zo         
 
Mensen zongen met elkaar... Waar we applaus kregen van mensen die langs de straten stonden. Ik 
kreeg gewoon de slappe lach. 
Hoe positief uiteindelijk iedereen is gebleven. En aan de grappige filmpjes te zien hoe nuchter we ei-
genlijk zijn... Zit je dan als dokter, mama, papa, manager, opa, oma, verpleegkundige of wat dan maar 
ook in die bus... En heb je eigenlijk weer dikke lol met iedereen... Jeetje wat is dat lang geleden. 
Ik heb gewoon voor het eerst van m'n leven een luxe escort gehad naar een geheime plek. Mystery 
day.  
Tijdens mijn rit waren er ook overal mensen aan het klappen en zwaaien. Ik voelde me net de konin-

gin        

 
Het mooie was dat overal waar we gedropt werden? Er medemensen kwamen om ons op te halen... 
Anders hadden we 2 uren moeten lopen.  
Ik heb de hele dag mensen hun gezichten gewoon gezien... Met z'n 50 een tankstation ingaan omdat 
iedereen moet plassen. 
Geschrokken medewerkers. En 1 persoon die ook naar de wc moest droeg wel een mondkapje. Dat 

zag er in een keer heel raar uit        Ik was eens een keer weer in de meerderheid. 
 
Het doe nou maar normaal. We zijn al gek genoeg.  

Dropjes uitdelen en de hele bus mee laten genieten van je snoep. En ben ik ziek? Nee         
Ik heb het hele jaar normaal gedaan...  
Niks extra handen schoonmaken. Geen mondkapjes.  
Gewoon winkelen. Gewoon normaal doen.  
Mijn kinderen waren al wat verkouden. Logisch toch? Man ze gaan weer naar school. Zijn een jaar 
amper ziek geweest... Weerstand op nul. Ik ben zo blij dat ze juist verkouden zijn... Man eindelijk wat 
weerstand... Want je merkt dat ze langer ziek blijven. 
 
Deze dag zal ik niet weer vergeten. 
Het heeft me diep geraakt. 
Ik heb de kracht van liefde tussen mensen meegemaakt. 
Ik heb iedereen in de ogen aan kunnen kijken. Ik heb weer met mensen gepraat die gezond verstand 
hebben. 
Corona is niet eens aan de orde geweest. Want daar gaat het allang niet meer over. Ik kon eindelijk 
mezelf weer zijn. Dit stuk raakt me nog het meest.  
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Ik heb weer echt contact gehad... Met mensen die net zoals mij niet beschadigd zijn geraakt door de 
indoctrinatie.  

Iedereen was wakker en helder van geest     

Het was een verademing      

Liefs van mij     
 
Via facebook aangereikt gekregen 

_____________________________________________ 
 

Wappies 
 
Wappies schijnen een extra sterk en immune soort te zijn.  
Ze worden maar niet ziek en gaan maar niet dood terwijl zij zich stelselmatig niet aan vrijheid 
berovende maatregelen houden.  

Ze zoeken zelfs verbinding en knuffelen ook nog .  

Dus voor je eigen VEILIGHEID sluit je aan bij de WAPPIES  
 

Met dank aan Kea 
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Een gezonde levensstijl  
Door Daniël Derweduwen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gezonde levensstijl is echt geen wattenstokje in je neus. Dat kan echt niet gezond zijn. Al eens 
afgevraagd waarom het wattenstaafje zo gigantisch diep in je neus moet? Gewoon het feit dat ze daar 
geen plausibele verklaring hebben waarom het wattenstaafje zo gigantisch diep in de neus moet wor-
den ingebracht verklaart in mijn ogen dat er nog veel meer achter zit en dat is verdacht. Als er mensen 
zijn die geloven dat we met de PCR test, andere testen en de vaccinatie gaan terugkeren naar het oude 
normaal, zeker niet verder lezen, blijf rustig in je cocon zitten. 
 
Voor we verder gaan, eerst iets over Nobelprijswinnaar Kary Mullis, uitvinder van PCR test. Kary Mullis 
zei: “de PCR test kan niet gebruikt worden om te testen op virussen”. Hij was reeds overleden toen 
corona met de leugenachtige virustheorie werd verspreid. Professor Kary Mullis en Dr. Stefan Lanka 
zijn allebei tot de schokkende ontdekking gekomen dat het bestaan van virussen nog niet wetenschap-
pelijk is bewezen. Ze kwamen tot de ontdekking dat er helemaal geen hiv-virus bestond en de hele   
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groep retrovirussen en andere zeer gevaarlijke virussen bestaan in feite niet. Maar de wereld mag dit 
natuurlijk niet weten. “Een kwantitatieve PCR is een oxymoron, een combinatie van twee doelstellin-
gen die met elkaar in tegenspraak zijn”. Daarmee probeer ik duidelijk te stellen dat de PCR test niet 
veel anders is dan het traceren van menselijk RNA-materiaal dat in exosomen voorkomt, dat over de 
hele wereld onder het gezag van WHO als “coronavirus” wordt geprotocolleerd.  
 
Maar exosomen zijn levensnoodzakelijk voor de apoptose, celdeling, stofwisselingsprocessen en com-
municatie met de cellen onderling. Het is gewoon schokkend dat iedereen in het bezit is van dit RNA-
materiaal, wat door de gehele wereld wordt gezien als een “virus”. Een exosoom heeft gemiddeld rond 
de 10 à 40 basenparen nucleotiden, het conceptuele virus heeft het fictieve genoom van 30.000 tot 
40.00 basenparen nucleotiden samengesteld door computerprogramma’s. Een exosoom bestaat, 
maar het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat een virus bestaat. Daarmee bedoel ik geïsoleerd 
volgens de gouden standaard, getoetst aan de postulaten van Koch, gedetermineerd, biochemisch 
ontleed en diameter bepaald. Dit paper bestaat niet. Het coronavirus is nog nergens geïsoleerd, er zijn 
wel exosomen geïsoleerd met nucleotiden die ook in de consensus van het genoom coronavirus voor-
komt. 
 
En dan de vraag, het wattenstokje tegen het slijmvlies (nasopharynx) aanbrengen niet ver van de her-
senstam en enkele cm onder de bloed hersenbarrière, OP EEN PLAATS dat energetisch zeer belangrijk 
is en in contact staat met het gehele limbische systeem. Dit systeem waar alles opgeslagen is over jou 
als persoon, het geheugen en je integriteit. Het gaat over je persoonlijke territorium van het zelf en 
alles wat met jou te maken heeft. De plaats waar de energetische axiale as zich bevindt, waarop de 
draaiende chakra's (energie centra's) verbonden zijn, vortexen van pulserende energie die alle bewust-
zijnsstaten representeren en je aura vormen, je energetisch profiel. Het is energetisch gevaarlijk om 
daar met een wattenstaafje op te drukken. Je moet al mentaal heel sterk zijn om niets te ondervinden 
van deze aanval op je eigen persoonlijke territorium en integriteit. 
De oude Egyptenaren deden dat al om hun slaven te kunnen beïnvloeden en te straffen om ze slaafs 
te houden. De geschiedenis herhaalt zich.  
 
De bloedhersenbarrière zit niet in de neusholte. De bloed hersenbarrière is een laag rooster van cellen 
die samengevoegd worden door strakke kruisingen die de meeste stoffen buitenhouden en weinig 
stoffen in de hersenen toelaten. Daardoor kan je brein beschermd worden tegen giftige stoffen zoals 
zware metalen, pesticiden enzovoort. Maar polysorbaat 80 dat in vele vaccins aanwezig is maakt de 
bloedhersenbarrière weker waardoor toch gevaarlijke stoffen de hersenen kunnen binnendringen.  
Via gezonde verzadigde vetten worden specifieke voedende stoffen en zuurstof wel doorheen gelaten 
die de hersenen wel bereiken. Vooral voedende bestanddelen die de darmflora van de dikke darm 
initieert. Wat denk je wat er gebeurt als men een wattenstokje tegen dit slijmvlies (nasopharynx) aan-
drukt dat enkele centimeters onder de hersenbarrière ligt? Het zijn zeer gevoelige plaatsen die abso-
luut niet mogen aangeraakt worden met een wattenstaafje. Ik ga je niet zeggen dat je deze test niet 
mag doen, maar ikzelf ga dit niet kiezen. Denk tweemaal na. 
 
Als dit slijmvlies (nasopharynx) met een wattenstaafje wordt aangeraakt wordt de amygdala negatief 
geprikkeld. Wikipedia zegt het volgende over de amygdala: De amygdala (meervoud: amygdalae, 
Grieks: ἀμυγδαλή amygdalē = amandel) of amandelkern is een amandelvormige kern van neuronen. 
Er zijn twee amygdalae, die diep in de temporale kwab van de hersenen liggen en deel uitmaken van 
het limbisch systeem. Er bestaan veel verbindingen met de nabijgelegen cortex orbitofrontalis en ven-
tromediale prefrontale cortex. Dit circuit speelt een centrale rol bij de verwerking van weerzinwek-
kende prikkels en REGULATIE VAN ANGST! 
 
De amygdala is in feite een soort van alarmcentrale. Amygdala koppelt de emotie aan de stresssituatie, 
deze checkt normaal onder andere zintuiglijke sensaties op acuut gevaar (angst, weerzin). Zo nodig zet 
zij daarop het lichaam automatisch aan tot actie. Het wattenstaafje veroorzaakt enorme stress op de   
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nasopharinx. Het circuit speelt dus een centrale rol met betrekking tot angst! Is het zo dat ze de 
amygdala expres prikkelen door de nasopharinx even aan te tikken/beschadigen om mensen nog ang-
stiger te maken of wat makker? De amygdala legt ook verbanden tussen informatie die van verschil-
lende zintuigen afkomstig zijn en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het in-
dividu welke emotionele reactie het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op 
de gezichtsuitdrukking van soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorza-
ken kan snel en volledig automatisch (dat wil zeggen reflexmatig) plaatsvinden. 
Met name de rol bij angstreacties is bekend, maar de amygdala lijkt ook betrokken te zijn bij andere 
emoties, zoals agressie en seksueel gedrag. Door een bepaalde situatie een emotionele waardering te 
geven (en als zodanig in het geheugen vast te leggen), kan het individu een toekomstige soortgelijke 
situatie gemakkelijker herkennen en daar gepast op reageren (bijvoorbeeld met een vecht- of vlucht-
reactie). 
 
De amygdala speelt een belangrijke rol bij het vormen en opslaan van herinneringen aan emotionele 
gebeurtenissen. Daarbij wordt informatie die afkomstig is van verschillende zintuigen geïntegreerd. De 
amygdala werkt bij het opslaan van informatie nauw samen met de hippocampus. Samen vormen zij 
een soort werkgeheugen met tijdelijke opslag, het kortetermijngeheugen. Na enige tijd wordt de in-
formatie overgebracht naar het langetermijngeheugen. 
De amygdala zorgt vooral voor de affectieve kleuring van indrukken uit de buitenwereld. Er worden 
endorfinen en andere hormonen geproduceerd die stemmingen kunnen opwekken en die bij de pas-
sende emoties horen. Op deze wijze worden emoties gekoppeld aan bepaalde zintuiglijke ervaringen 
en de daarmee verbonden mensen, dieren of voorwerpen. Zo wordt het geheugen versterkt en kunnen 
voorwerpen en situaties later worden herkend. 
 
Je kan nu voor jezelf wel invullen waarom ze met het staafje zo graag de amygdala willen beïnvloeden 
door de nasopharinx te willen aanraken (prikkelen en opzettelijk angst stress creëren)! Het is gewoon 
droevig. En als je dan ook weet dat vlak bij de amygdala de pijnappelklier ligt met daarin lichtopvan-
gende en uitzendende kristallen wat in de oosterse filosofieën ook wel de ‘zetel van de ziel’ genoemd 
wordt, maakt het hele verhaal nog enger. De pijnappelklier dient ook als magnetische sensor die aller-
lei zaken reguleert, van de stemming tot buitenzintuigelijke waarnemingen. De pijnappelklier of epi-
fyse is door decennialange vervuiling met fluor en zware metalen reeds meermaals aangetast zodat 
men niet tot een hoger bewustzijnstoestand kan komen, waar de ratio en de intuïtie samen de meer-
waarde kunnen bieden voor de creatie van je leven en je eigen persoonlijk bewustzijnsverruiming. 
Angst regeert en is heer en meester over jou. Maar je bent er niet eens bewust van. 
 
Voor mij persoonlijk is het duidelijk: geen test en geen vaccin, dat past niet in een gezonde levensstijl. 
Het is leuker om door het leven te gaan ZONDER ANGST.  
Dat is veel gezonder en voorkomt aandoeningen van de luchtwegen en de longen. Dat mensen dit 
verband eens zouden willen begrijpen. Elke ziekte of aandoening (ook corona) heeft altijd een meta-
fysisch aspect. Angst is een metafysisch aspect dat een biologisch conflict veroorzaakt met schadelijke 
effecten op het fysieke lichaam. En dit voornamelijk op de slijmvliezen van de ademhalingswegen en 
de longen. Dat is wat er vandaag de dag ECHT gebeurt.  
 
Met dank aan Dr. lanka, Brecht Arnaert, Ayurveda, Germaanse geneeskunde, Lusado David Holken-
borg, Walter J. Baeyens 
Daniël The Healthman, medisch systeem ongelovige 
Vertrouw op je lichaam en genees jezelf 
Je bent veel meer dan je denkt 
 

Met dank aan Hanneke voor het insturen van deze bijdrage.  
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Wat zijn virussen? 

 
Amerika Lezing 2009 
 
Aajonus Vonderplanitz: Hoeveel mensen weten dat een virus niet leeft? In de geneeskunde is dit al 
heel lang bekend, dat je geen antibiotica kunt geven voor een virus, omdat het geen levend organisme 
is. Iets dat niet leeft hoef je ook niet te doden. Een virus heeft geen celkern en ademt ook niet. Er zijn 
geen werkende functies. Virussen zijn gewoon geen levende organismen. 
 
Wat zijn virussen dan wel? Het zijn deeltjes eiwit. Het zijn zepen en oplossingen. Je lichaam maakt 
virussen aan om weefsels op te lossen, die veel te giftig zijn. Deze weefsels zijn voor parasieten, schim-
mels en bacteriën veel te giftig om op te eten. Te giftig, zoals wanneer je chemo en stralingen hebt 
gehad. 
 
Parasieten, schimmels en bacteriën proberen dat dode weefsel op te eten, maar dan gaan ze dood 
door vergiftiging. Waar gaat dan al dat besmettingsgedoe door virussen over? Dat is net zoiets als zeg-
gen "wasmiddel is besmettelijk". Want iedereen gebruikt het. Iedereen wast elke dag. Dus dan raak je 
ook meteen besmet. (Iedereen lacht). 
 
Het is niet voor niets dat in bepaalde seizoenen verkoudheid en griep ontstaan. Er zijn 300.000 virus-
soorten. Elke soort pakt slechts een klein deeltje van een cel aan en demonteert het. Een virus lost 
ALLEEN een specifiek stukje weefsel in die cel op. De farmaceutische industrie zegt dat een virus de 
hele cel oplost, maar dat is niet waar. Een 
virus lost een specifiek stukje weefsel in een cel op, zonder dat het de integriteit van de hele cel be-
schadigt. 
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Helemaal oplossen gebeurt alleen als meer virussen tegelijk een zeer giftige, vervuilde cel aanpakken. 
Dit kan komen door industriële vervuiling. De medische geneeskunde zorgt ervoor, dat cellen vergiftigd 
raken. De farmaceutische industrie en voedingsindustrie bombarderen ons met te veel giftige stoffen. 
Meestal treden er bij mensen maar één of twee virussen op. 
 
Dat meerdere mensen virussen krijgen wil niet zeggen dat daarmee ook het virus besmettelijk is. Nog-
maals: virussen zijn niet besmettelijk. Als iedereen 's zomers gaat zonnen en verbrandt, betekent dit 
ook niet dat de zon dus besmettelijk is. 
 
Aids is ook niet besmettelijk. Het aidsvirus is door de mens gemaakt. Het is niet zomaar komen aan-
waaien. Het is een lymfanoom virus van een schaap en een leukemievirus van een rund. Een door 
mensen gemaakt virus. Geïnjecteerd in de bevolking door je militaire regering. Als experiment in bio-
chemische oorlogsvoering. 
 
Weet je op wie men dit wilde testen? Weet je wie ongewenst waren? De homo's. De homo's in New 
York, Los Angeles, Houston en San Francisco. Zij waren het doel. Herinner je je zich nog, dat ze daar in 
de jaren 70 en 80 hepatitis kregen? Dat kwam door intensief medicijngebruik. Ze kregen dit door he-
patitis B-vaccins. In die steden werd met het virus gevaccineerd. 
 
10% van de mensen was niet homoseksueel. Daarom had 10% van de niet-homoseksuele inwoners 
toch dit virus. Omdat de overheid dreigde betrapt te worden, gingen ze het ook in andere steden toe-
passen. 
 
Toen is het virus ook aan de pokkenvaccins toegevoegd. Want waarom wilden de Britse en Ameri-
kaanse overheid anders 125 miljoen pokkenvaccins beschikbaar stellen? We praten hier over biljoenen 
dollars. Ze hebben een medische catastrofe veroorzaakt. 
 
De Britse en Amerikaanse overheid waren zogenaamd hoogontwikkeld op medisch gebied! Raad eens 
hoeveel landen in de schulden zijn geraakt voor de medische hulp die ze kregen? 27 Afrikaanse landen 
hebben schulden gemaakt voor een pokkenvaccinatie die hun inwoners eigenlijk vergiftigd heeft. Nie-
mand heeft zomaar aids gekregen in Afrika. Alleen mensen die ingeënt zijn tegen pokken, hebben aids 
gekregen. 
 
Aids krijg je doordat het overgedragen wordt via bloed. Maar je kunt GEEN aids krijgen door seks, zoe-
nen of iets anders. Het moet echt in je lichaam geïnjecteerd worden. Zelfs als je bloedt door anale seks, 
kun je geen aids krijgen. 
 
Dr. Strucker toonde aan dat een ejaculatie maar twee virussen bevat. Virussen kunnen zich niet voort-
planten, omdat ze niet levend zijn. Ze zijn gemaakt door cellen om het lichaam te reinigen. Een virus is 
dus een zeep en een oplosmiddel. 
 
Als je last begint te krijgen van slijm in je neus, dan maakt je lichaam een middel aan om het slijm op 
te lossen. Dat is een viraal element. Het reinigt en zal zorgen voor een flinke loopneus. Dus als je een 
loopneus krijgt is dat een goed teken. Het wil zeggen dat je neus een oplosmiddel heeft gemaakt. Een 
virus is niet slecht, zoals beweerd wordt. Het is iets goeds. Je lichaam maakt virussen met een bepaalde 
reden. Om beschadigd weefsel te verwijderen. En om daarna weer nieuw weefsel te kunnen aanma-
ken. Op die manier kun je gezond blijven. 
 
Als je cellen steeds doodgaan en je maakt geen nieuw cellen aan, word je ziek en sterf je. 
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Aajonus Vonderplanitz (Amerika) 
 
Voedingsdeskundige, voedselrech-
tenactivist, deed veel onderzoek 
naar virussen, bacteriën, schimmels, 
juridische strijd in verband met on-
waarheden over voeding. Spreker en 
auteur. 
 
Hij stierf in 2013 onder mysterieuze 
omstandigheden. Er gaan geruchten 
rond dat hij vermoord is vanwege 
zijn grote kennis over virussen die hij 
verspreidde. De corona pandemie in 
2020 is jaren van te voren gepland. 
De waarheid over virussen moest ge-
heim blijven. (1947-2013) 
 
Met dank aan Gerrit voor het instu-
ren van deze bijdrage. 

_____________________________________________ 

 

Het aardappelmannetje 
Door Jan Bonte, neuroloog  
 
Vanochtend stond hij weer voor onze deur: ons aardappelmannetje.  
Inmiddels 88 jaar geschiedenis, samengebald in een klein, vriendelijk en door het leven verkreukeld en 
verbogen mannetje. Hij kwam enkele jaren geleden zo maar aanwaaien in zijn brommobiel. Een spon-
tane gebeurtenis, niks besteld, niets gereserveerd, nooit gepland, hij was er gewoon opeens. En hij 
bleef in de jaren erna komen, steeds met dezelfde vraag. 
 
"Hebben jullie nog een zakje aardappelen nodig?" 
 
Die hadden we op dat moment niet nodig, maar dat deed er niet toe. Als iemand van ver in de tachtig 
langs de deur gaat om zakjes aardappelen te verkopen, kopen wij een zakje aardappelen. Of we ze nu 
nodig hebben of niet. En zo eten we al jaren de aardappelen van ons aardappelmannetje. Of we op dat 
moment contant geld in huis hebben doet er ook niet toe, hij vertrouwt er op dat we het de volgende 
keer wel betalen: "Geeft niks, komt wel".  
 
Vertrouwen als een goede geest uit een ver verleden, zoals ik dat van vroeger nog ken.  
 
Zo ook deze ochtend. En waar ik vorige keer hem al gevraagd had of hij wellicht een kopje koffie wilde, 
maar toen zelf alweer naar een afspraak moest, kwam hij nu wel binnen voor koffie en een praatje. Hij 
bleef even weifelend op de drempel van onze keuken staan: 
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"Ja, ik moest er even uit. Weet u, ik ben pas verhuisd, en echt, waar ik nu woon, het is een prachtig 
huisje, daar kan ik ècht niets van zeggen, maar..." 
 
Ik zie zijn onderlip even trillen, en leg mijn hand op zijn schouder: 
 
"U bent er gewoon niet thuis." 
 
Hij zucht diep: 
 
"Nee, precies." 
 
87 jaar heeft hij op zijn boerderij gewoond, die door zijn dochter is overgenomen. Na de overname 
huurde hij een deel van het boerderijtje van zijn dochter, zo vertelt hij. Maar dat was behoorlijk duur. 
Zijn dochter wilde hem wel voor een schappelijk bedrag bij de boerderij laten wonen, maar daar stak 
de belastingdienst een stokje voor. Deze schreef haar namelijk voor dat ze haar eigen vader meer huur 
moest laten betalen. De overheid zou anders haar centjes maar mislopen. En dus ging hij op zijn 87e 
naar een aanleunwoning, ondanks het feit dat hij volledig zelfstandig was, zijn eigen potje kookte, en 
misschien wel graag zijn laatste jaren ook op de boerderij had gesleten. Met dank aan de belasting-
dienst, te schofterig om zelfs een oude boom op zijn zelf verdiende plaats te laten staan.  
 
Sinds begin 2020 ben ik mijn laatste restje vertrouwen in onze regering, politici en bestuurders volledig 
kwijtgeraakt. Ook ben ik het laatste restje vertrouwen in ons rechtssysteem kwijtgeraakt. En zelfs ben 
ik het vertrouwen in onze gezondheidszorg kwijtgeraakt.  
 
Onze maatschappij is stuk, grondig stuk. Platgeslagen door opportunistische, corrupte, egocentrische, 
egoïstische en zichzelf verrijkende sociopaten, als eindproduct van de neoliberalistische (r)evolutie. 
Geen hoogte-, maar dieptepunt.  
 
Onze politici en bestuurders hebben laten zien dat ze net zomin als hun Russische, Noord-Koreaanse 
en Chinese evenpolen, terugdeinzen voor het inrichten van een totalitaire staat als hen dat zo uitkomt. 
Het recht om vrij te bewegen, het recht om in het park van de zon te genieten, het recht om een café 
te bezoeken, het recht om fysiek onderwijs te krijgen, het recht om een museum, concert of bioscoop 
te bezoeken, het recht op fysiek contact, geborgenheid en genegenheid, alles moest wijken voor de 
bestrijding van een virus dat amper meer misère veroorzaakt dan een zwaar griepseizoen. En ook het 
recht om je uit te spreken moest eraan geloven, evenals het recht te protesteren tegen dit draconische 
en mensonterende beleid dat onze maatschappij ten diepste heeft beschadigd en ontwricht.  
 
We hebben het slechtste van het slechtste gezien van onze politici en bestuurders, die geen enkel 
middel schuwden en er niet voor terugdeinsden om hun eigen burgers, komend uit alle rangen en 
standen van de maatschappij, met paarden, waterkanonnen, knuppels en schilden van pleinen en uit 
parken te slaan, aangezien het volgens onze politici en bestuurders maar om 'wappies' en ander min-
derwaardig tuig ging, tweederangs burgers waar zelfs met knuppel en schild geen angst voor dit virus 
kon worden ingeslagen. En zoals altijd waren er ook nu genoeg fascistische bruinhemden met een 
overmaat aan testosteron en een ernstig tekort aan moreel besef om dit uit te voeren, ditmaal gesub-
sidieerd en gefaciliteerd door onze politici en bestuurders, die op een afstandje via drones en camera's 
mee konden genieten van dit door hen geïnitieerde tragische zinloze geweld. En zodra zij het nodig 
vonden, verkrachtten zij ook het rechtssysteem, zoals ten tijde van de eendaagse tragikomedie 
rondom de avondklok, en boog de Rechterlijke Macht zich gewillig diep voorover zodra zij Rutte en 
Grapperhaus in de verte zagen, en verzetten zij zich geen moment tegen deze grove aanranding van 
de rechtstaat.  
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De wetenschappers en biomedici stonden erbij en zagen dat het goed was. Mensen als Jaap van Dissel, 
Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Marc Bonten en Marion Koopmans, maar daarnaast vele, vele an-
deren, die de even misplaatste als wetenschappelijke onbewezen maatregelen hartstochtelijk toe-
juichten als middel om het SARS-CoV-2 virus uit te roeien, zonder ook maar de minste verplichting te 
voelen hiervoor wetenschappelijk bewijs aan te voeren, laat staan dat ze zich bekommerden om de 
desastreuze maatschappelijke gevolgen. Ze hielden anderhalve meter afstand tot hun hun medemens 
en hun patiënten, zetten een masker op hun gezicht en wasten hun handen stuk, zoals Mark Rutte dat 
ook ons opdroeg. Geen kritische vraag ontsnapte aan hun veronderstelde wetenschappelijke breinen, 
en maandenlang ontsnapte er alleen virale propaganda en schimmelende gezondheidsterreur uit hun 
monden. Mocht de wereld ooit in brand gestoken worden, zijn het deze mensen die als eerste de 
lucifers en het brandhout gaan halen.  
 
De geneeskunde, beter gezegd, een zo langzamerhand ontspoorde absolute gezondheidsdoctrine, be-
leeft op dit moment haar ultieme hoogtepunt. Tientallen jaren heeft het gekost om elke menselijke 
variatie van gedrag als afwijkend te verklaren en van een DSM-code te voorzien, zodat er uiteindelijk 
geen normaal mens meer overblijft. Binnenkort kan de Ritalin en de Prozac aan het drinkwater worden 
toegevoegd, om het risico op een depressie of al te enthousiast gedrag preventief en bevolking-breed 
te behandelen. Mooi meegenomen is dat pathologische rouw dan ook meteen behandeld wordt, als u 
twee weken na het verlies van een dierbare nog verdrietig bent. Twee weken mag u rouwen, daarna 
moet het afgelopen zijn.  
 
Verder heeft de geneeskunde in de afgelopen tientallen jaren elke menselijke meet- of laboratorium-
waarde tot ziekte weten te verheffen. Wie tegenwoordig de medische correspondentie van een pati-
ent leest, ziet daar onder het kopje "Voorgeschiedenis" 'hypertensie', 'hypercholesterolemie', 'obesi-
tas', 'osteoporose' en 'artrose', als ziekte benoemd, vaak niet meer dan eventuele voorspellers voor 
ziekte later in het leven, maar ongeveer even betrouwbaar als de statistische modellen van het RIVM: 
't kan hard vriezen en 't kan flink dooien. Het is hèt symptoom van onze zieke gezondheidszorg, de 
ziekelijke neiging te denken dat men betrouwbaar kan voorspellen wie ziek wordt en wie niet, en wie 
op welke termijn kanker krijgt, dement wordt of doodgaat.  
 
Mede onder invloed van de farmaceutische industrie moeten deze fysiologische variaties en normale 
verouderingsverschijnselen natuurlijk allemaal wel agressief behandeld worden, en het liefst zo vroeg 
mogelijk, en wel tot zo laag mogelijke waarden. Dat het Number Needed to Treat, bijvoorbeeld het 
aantal mensen dat behandeld moet worden met een medicijn om èèn hartinfarct te voorkomen, niet 
zelden in de honderden loopt, doet daarbij niet ter zake. Het gaat er om hoeveel pillen we kunnen 
slijten, niet om wat we er mee bereiken. We zijn in de geneeskunde zo ontzettend de weg kwijt, dat ik 
bij de jonge dokters vaker verbazing dan begrip ontmoet, als ik vraag wat de zin is van het behandelen 
met een cholesterolverlagend middel bij een 87-jarige dementerende patiënt in het verpleeghuis die 
een TIA of herseninfarct heeft doorgemaakt. Diezelfde patiënt die kort daarvoor vanzelfsprekend wel 
zijn of haar griepvaccinatie heeft gekregen, al kan hij of zij daar zelf geen toestemming meer voor 
geven. Al is de (boven)kamer nog zo angstaanjagend leeg, het licht moet zo lang mogelijk blijven bran-
den. Niet kwaliteit, maar kwantiteit van leven is de maatstaf.  
 
En voor wie het behandelen van 'pathologische' waarden van de bloeddruk, cholesterol, de stemming 
of het activiteitsniveau nog niet genoeg mocht zijn en ook zijn maag niet wil laten verkleinen om ge-
wicht te verliezen, kan zich als vrouw vanaf haar dertigste de baarmoedermond af laten schrapen om 
een afwijkingen te vinden die heel misschien ooit zou kunnen evolueren tot baarmoederhalskanker. 
Vanaf het vijftigste jaar kan de vrouw zich om de twee jaar de borsten laten pletten, om ook in dit 
geval in het merendeel afwijkingen te vinden waarvan ze nooit ziek zou worden en waaraan ze nooit 
zou overlijden. Om te voorkomen dat de mannen zich achtergesteld voelen, kunnen zij zich, evenals 
de vrouwen overigens, vanaf hun 55e levensjaar de ontlasting laten controleren en als er bloed in zit, 
zich een coloscoop via de anus naar binnen laten schuiven. Dat deze screening van gezonde mensen   
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leidt tot heel veel angst, ongemak en overbehandeling doet niet ter zake. Dat er nooit ondubbelzinnig 
werd aangetoond dat mensen er ook maar een dag langer door leven evenmin. Het is de medische 
handel in doodsangst, die de moderne mens graag laat bezweren door de moderne medicijnmannen 
van de screeningsindustrie. Het middel als doel.  
 
En waar de medische wetenschap in de afgelopen eeuw de bewegingsruimte van 'de gezonde mens' 
steeds verder heeft ingeperkt, en steeds meer normale fysiologie tot angstaanjagende pathologie wist 
te transformeren, heeft deze medische vooruitgang nu eindelijk haar ultieme hoogtepunt bereikt. Een 
virus met een sterfte ver beneden de 1% leidde ertoe, voortgestuwd door een krachtig samenspel van 
een door winstmotieven gedreven biomedische industrie, tunnelvisionaire 'wetenschappers' die nu 
eindelijk hun kans op eeuwige roem schoon zagen, samen met panikerende en om het comfortabele 
pluche vrezende politici, dat nu iedereen ziek verklaard wordt en zich door middel van een test moet 
bewijzen dat hij of zij niet ziek is. Dat deze testen daarvoor niet geschikt zijn doet niet ter zake. Het 
doel is bereikt, het middel zelf is namelijk is het doel. Gezonde mensen zijn er niet meer, er zijn alleen 
nog potentieel besmette mensen die getest moeten worden, in quarantaine moeten worden gezet, zo 
nodig onder dwang.  
 
Verder mag het volk niet vertrouwen op hun immuunsysteem, al is de kans levensgroot dat dit in het 
overgrote deel van de mensen effectief afrekent met dit virus, zoals het ook doet met de meeste an-
dere coronavirussen. Ook dat doet niet ter zake. Ook hier is het middel het doel, en dus zal en moet er 
gevaccineerd worden, of iemand nu wel of niet iets te vrezen heeft van dit virus, en ongeacht of iemand 
al een besmetting heeft doorgemaakt en zonder veel problemen heeft geklaard. We zijn nu als volk 
opgesloten, en politici, bestuurders en biomedische 'experts' bepalen nu wie vrijgelaten mag worden 
en op welke voorwaarden. En alleen diegene die zich onderwerpen aan vaccinaties en testen hebben 
recht op vrijheid. De anderen zijn tweederangsburgers die de overheid het liefst zou onderbrengen in 
de intensieve menshouderij.  
 
Het is de Totalitaire Gezondheidsstaat, waar gezondheid geen recht meer is, maar een door de over-
heid opgelegde plicht. Een plicht afgedwongen door testen en vaccinaties. Ook hoeven we niet meer 
na te denken over wat we verstaan onder gezondheid of hoe we daar over denken, want onze mening 
doet er niet meer toe. De Totalitaire Gezondheidsstaat bepaalt voor u wanneer u gezond bent en wan-
neer niet. In principe bent u niet gezond, en slechts na tussenkomst van de Staat en door middel van 
een test bent u gezond, al valt u na 24 uur automatisch terug in de ongezonde toestand, ook al heeft 
u zich laten vaccineren, zodat u een volgende keer opnieuw onderworpen kunt worden aan de voor-
waarden die de Totalitaire Gezondheidsstaat aan uw gezondheid stelt.  
 
Ik wil niet in zo'n Totalitaire Gezondheidsstaat leven. Voor wie dat wel wil, ga vooral uw gang. Laat u 
vooral elk twee jaar uw borsten pletten, uw anus spreiden, uw baarmoederhalzen afschrapen, uw ont-
lasting op bloed onderzoeken, uw PSA prikken, uw urine onderzoeken en een foto van uw longen ma-
ken. Laat u zich testen op kanker, dementie, osteoporose, arthrose, hypertensie, hypercholesterole-
mie, en op alle verdere mogelijke ziekteverwekkers die u zou kunnen bedenken. U kunt ze namelijk 
allemaal krijgen, maar geen enkele arts kan u voorspellen welke u fataal wordt. Dat bepaalt het lot.  
 
Alles uit de kast om maar zo vroeg mogelijk een aankondiging te krijgen dat Magere Hein in aantocht 
is. En vergeet in de tussentijd vooral om onbezorgd te leven, en te genieten van het moment.  
 
Want daar heeft u in al uw doodsangst geen ruimte meer voor.  
Met dank aan degene die ons deze bijdrage via facebook stuurde. 
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Hoe toepasselijk in 
deze bizarre tijd: 

 

Tolerantie is een zeldzame bloem 
die op weinig plaatsen groeit en 
maar al te gemakkelijk verdort. 

 
Uit:  The Far Pavillions 

M.M. Kaye 
 

Vertaling: Frank Bleeker 

 

Een wijze les van een 
Hindoe: 
 

Kijk niet achterom. 
Het verleden is het laatste toe-
vluchtsoord van de verslagenen - 
of bejaarden - en je hoeft je daar-
onder (nog) niet te scharen. 
 
Zeg tegen jezelf dat wat gedaan 
is, is gedaan en berg het op en ver-
geet het. 
Kom niet terug op herinneringen 
en probeer niet te leven in herin-
neringen. 
Dat is goed genoeg voor oude 
mannen die aan het einde van 
hun dagen zijn; want dit is bittere 
kost voor de jongeren. 
 
Dus laat ik jou, mijn zoon, een ad-
vies geven: kijk vooruit en niet te-
rug, bedenk altijd dat het leven 
een geschenk van de goden is en 
dat dit daarom niet iets is dat ver-
acht of verspild mag worden. 
 
Leef het ten volle: dat is het beste 
advies dat ik, die dat niet deed, 
jou kan geven. 
 
Uit:  The Far Pavillions 
        M.M. Kaye 
  
Vertaling: Frank Bleeker 
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De prik van de duivel 
 

Er zijn diverse legitieme redenen om het vaccin vooral te weigeren!  
 
De eerste reden is het feit dat de vaccins officieel dan wel ‘goedgekeurd’ zijn, maar qua ontwikkeling 
nog steeds in de testfase zitten, waardoor wereldwijd alle gevaccineerde mensen automatisch gede-
gradeerd worden tot proefkonijnen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, dragen zowel de farmaceuti-
sche bedrijven als de overheden geen enkele verantwoordelijkheid voor de schadelijke bijwerkingen 
in welke vorm dan ook; tot de dood aan toe! 
 
De tweede reden is het feit dat er dwang achter zit. Tot 2020 wisten we niet beter, of een vaccin was 
ter bescherming van onszelf. Maar sinds de coronacrisis wordt ons opeens verteld dat we ons ook laten 
vaccineren ter ‘bescherming’ van de ander. Dat betekent automatisch dat je asociaal bent wanneer je 
het vaccin weigert. Daarbij wordt simpelweg vergeten dat gevaccineerde mensen wel degelijk nog be-
smettelijk kunnen zijn; met misschien nog wel engere gevolgen dan we beseffen. Maar daarover ver-
derop in dit artikel meer. 
 
Tot nu toe was er nog geen sprake van directe dwang, maar wel degelijk van indirecte dwang. Israël is 
wereldwijd de twijfelachtige voorloper op het gebied van de coronamaatregelen en daar wordt men-
sen, die niet gevaccineerd zijn, de toegang geweigerd tot bijna elke vorm van het publieke domein. Dat 
noem je indirecte dwang en Sigrid Kaag is een enthousiaste fan van het Israëlische beleid. Zij vindt dat 
we in Nederland dezelfde maatregelen moeten invoeren. Verder is de kans groot dat we in de nabije 
toekomst niet meer internationaal kunnen vliegen zonder gevaccineerd te zijn. 
 
Maar alles wijst er ook nog eens op dat de directe dwang eraan komt. In Italië worden gezondheids-
werkers en apothekers wettelijk gedwongen om zich te laten vaccineren en degenen die weigeren, 
worden ontslagen. En de regering van Boris Johnson werkt ook aan een wetsvoorstel om werknemers 
in Britse verpleeghuizen, en andere werknemers in de gezondheidszorg, te verplichten om het vaccin 
te nemen.  
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https://www.frontnieuws.com/afwijzing-van-vaccins-door-italiaanse-gezondheidswerkers-leidt-
de-regering-ertoe-ze-verplicht-te-stellen/  
 
En als iets in een aantal landen ingevoerd wordt, kun je er vanuit gaan dat meer landen zullen volgen 
en als het met één beroepsgroep begint, kun je er óók vanuit gaan dat het op den duur bij meer be-
roepsgroepen ingevoerd zal worden.  
 
In mijn beleving zijn dit wel de twee belangrijkste redenen om het vaccin te weigeren. Als er vanuit 
overheidswege gebruik gemaakt wordt van dwang om burgers ergens toe te zetten, moeten sowieso 
al onze alarmbellen afgaan! En dat de vaccins nog in de testfase zitten, blijkt uit diverse feiten. De 
mainstream media besteedde er zo weinig mogelijk aandacht aan, maar bij zeker negen Nederlandse 
verzorgingstehuizen brak er, binnen een week na de eerste vaccinatieronde, zogenaamd opeens Co-
rona uit. Vaak werd het in een klein artikeltje in de krant gemeld met de mededeling dat dat toch wel 
héél toevallig was. Het zorgde per verzorgingstehuis binnen twee weken voor tientallen overlijdensge-
vallen, dus zo’n tweehonderd in totaal. En dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Ik 
heb het flauwe vermoeden dat er een direct verband bestaat tussen het vaccin en de dodelijke slacht-
offers.  
 
En hoewel er dinsdag 30 maart in het nieuws een bericht verscheen dat Duitsland, in navolging van 
meerdere landen, het gebruik van AstraZeneca’s Covid-19 vaccin opschortte voor mensen jonger dan 
zestig jaar, omdat het in die leeftijdscategorie voor eenendertig slachtoffers had gezorgd, waarvan 
negen dodelijke (https://www.frontnieuws.com/duitsland-pauzeert-opnieuw-astrazeneca-vaccin-
na-31-meldingen-van-zeldzame-bloedstolsels-9-doden/), verkondigde de bepaald niet objectieve 
tweeënzeventigjarige Ab Osterhaus die avond in Op1 doodleuk, nadat hij lachend had toegegeven dat 
hij nog niet gevaccineerd is, dat hij de prik van AstraZeneca zó zou nemen als hij mocht, omdat het 
volgens hem voor de volle honderd procent veilig is (…).  
 
Bedenk hierbij dat, ondanks het feit dat talloze artsen in binnen- en buitenland ruimschoots bewezen 
hebben dat de goedkope geneesmiddelen hydroxychloroquine en ivermectine heel effectief zijn tegen 
Corona, Nederlandse artsen vanaf nu een boete van maximaal honderdvijftigduizend euro (…) opge-
legd kunnen krijgen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als ze deze middelen voorschrij-
ven aan hun patiënten, en je kunt niet anders dan objectief concluderen dat er meer achter moet zitten 
en dat er met alle maatregelen meerdere belangen gediend worden. https://www.medischcon-
tact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/hoge-boete-voor-artsen-die-onterecht-hydroxychlo-
roquine-of-ivermectine-voorschrijven.htm  /   
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-
ivermectine-voorschrijven-tegen-corona  
 
Hoewel er meer dan vier redenen zijn om het vaccin vooral te weigeren, ga ik in dit artikel, naast de 
twee belangrijkste die ik hierboven behandeld heb, nog in op twee mogelijke redenen, waarvan de 
laatste eigenlijk een vervolg is op de allereerste reden qua de experimentele fase waarin de vaccins 
zich bevinden. Ik schrijf ‘mogelijke’, omdat ik het niet hard kan maken, maar wél heel plausibel vind in 
het totaalplaatje van wat er momenteel speelt in de wereld. 
 
De eerste van deze twee redenen is de eventuele mogelijkheid om je ziel te verliezen (…)! 
 
Als christen geloof ik in de genezende kracht van God, waar ik tot nu toe in mijn leven ook diverse 
ervaringen mee gehad heb, én in de artsen en medici met hun kennis vanuit de medische wereld; niet 
te verwarren met de farmaceutische industrie en haar bijbehorende monopolie en wurgcontracten. 
 
Ik word wat minder enthousiast van de alternatieve genezingscircuits waar men in mijn ogen nogal 
‘zweverig’ kan zijn. Maar ik claim niet dat ik als christen alles bij het rechte eind heb en ik weet dat er   

https://www.frontnieuws.com/afwijzing-van-vaccins-door-italiaanse-gezondheidswerkers-leidt-de-regering-ertoe-ze-verplicht-te-stellen/
https://www.frontnieuws.com/afwijzing-van-vaccins-door-italiaanse-gezondheidswerkers-leidt-de-regering-ertoe-ze-verplicht-te-stellen/
https://www.frontnieuws.com/duitsland-pauzeert-opnieuw-astrazeneca-vaccin-na-31-meldingen-van-zeldzame-bloedstolsels-9-doden/
https://www.frontnieuws.com/duitsland-pauzeert-opnieuw-astrazeneca-vaccin-na-31-meldingen-van-zeldzame-bloedstolsels-9-doden/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/hoge-boete-voor-artsen-die-onterecht-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/hoge-boete-voor-artsen-die-onterecht-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/hoge-boete-voor-artsen-die-onterecht-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven.htm
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona
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meer is tussen hemel en aarde, dus ik sluit bij voorbaat niets uit. Zo kwam ik laatst een artikel en een 
video tegen, die mij nogal triggerden.  
https://www.zichtbaar.be/door-va-cc-i-natie-wordt-je-ziel-uit-je-lichaam-ge-
rukt/?fbclid=IwAR1FumNF0CZRE128p7HLdSao1RzYyhLdtSws2cQVuBapPKm9XQFkxdUNh1I  /  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=icDJDeFh7ng&fea-
ture=share&fbclid=IwAR3QKYBaulCUeYTY4SpK_aBM1TJHFDmINN1T50QeGf0m5Rh-k6itQqha5Do 
 
Het gaat hier over therapeuten op het gebied van Energy Healing. Ze werken met subtiele lichamen, 
maar vooral met de uitstraling van licht en de frequentie van de trilling van het hart, volgens hen de 
zetel van onze ziel, om diep contact te krijgen met het ‘hogere zelf’. Dat laatste is in mijn beleving God, 
maar dat even terzijde.  
 
Grammaticaal bewerkt en ingekort citaat van een therapeut: “Ik heb een sessie gegeven aan iemand 
die de eerste en tweede dosis van het vaccin kreeg toegediend. Ik had deze persoon al behandeld, 
maar ik wist niet dat ze de vaccinaties had gekregen. Toen ik met de behandeling begon, merkte ik 
meteen de verandering op: er kwam een hele zware energie uit haar subtiele lichamen. Het engste 
was het moment dat ik aan het hartchakra werkte en ik me met haar ziel verbond. Die was losgekop-
peld van het fysieke lichaam, waar het totaal geen contact meer mee had, en zweefde in een staat van 
totale verwarring. Er was duidelijk schade opgetreden aan het bewustzijn wat daardoor het contact 
met het fysieke deel verloren had, zodat er geen communicatie meer tussen beide was. Tijdens de 
behandeling vertelde deze ziel me dat ze het lichaam totaal niet meer voelde. Ik zette de behandeling 
voort door licht naar het hartchakra te sturen, dus naar de ziel van de persoon. Maar het leek erop dat 
de ziel geen licht meer kon ontvangen. Het was een hele nare ervaring voor mij. Toen begon ik om 
deze ziel te huilen, omdat het me diep raakte. Ik realiseerde me dat het vaccin niet alleen de subtiele 
lichamen en het fysieke lichaam vervuilt, maar dat het ook iets doet met onze ziel, namelijk het contact 
tussen de ziel en het bewustzijn vernietigen.”  
 
In het filmpje zegt de dame in kwestie dat wanneer je met je lichaam en je gevoel pijnlijke situaties in 
je leven doorleeft, er een zielengroei ontstaat wanneer je je blik naar binnen naar jezelf keert; ofwel 
je ziel groeit daarvan. Volgens haar is er dan, zelfs na de vaccinatie(s), nog een redding. Het ‘Licht’ zal 
je dan niet verloren laten gaan, ook al heb je de vaccinatie(s) in onwetendheid genomen.  
 
Daar raken ze mij écht kwijt, want ik geloof niet dat onze redding afhangt van onze eigen daden (de 
blik naar binnen keren, zodat er zielengroei ontstaat), maar dat onze redding afhankelijk is van ons 
geloof in Jezus Christus Die voor ál onze gebreken vrijwillig aan het kruis ging, en voor mij is het ‘Licht’ 
God die mij sowieso niet verloren laat gaan als ik Zijn Zoon Jezus aanneem als mijn Redder.  
 
Maar omdat ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan ik bevatten kan en ik van daaruit 
theoretisch wel een eind kan komen in de bovenstaande ‘Energy Healing theorie’, kan ik mij voorstel-
len dat er substanties in het vaccin aanwezig kunnen zijn die bij mensen de ziel loskoppelen van het 
fysieke lichaam. Het past ook in de sinistere plannen van de Elite om via de zogenaamde ‘Vierde Indu-
striële Revolutie’, na uitdunning van een groot deel van de wereldbevolking, tot een selecte groep 
cyber-mensen te komen; een soort half robots-half mensen die met een chip onder hun schedel pre-
cies doen wat het duivelse clubje rijken der aarde voor ogen heeft. 
 
Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de Antroposofie, van waaruit de Energy Healing weer 
ontstaan is, zei in 1917: “Zoals eens op het Concilie van Constantinopel (in 869-870) werd besloten dat 
de mens alleen uit lichaam en ziel bestaat en dat het ketterij is om over een geest te spreken, zo zal 
men er in een andere vorm naar streven om de ziel af te schaffen; het zielenleven van de mens. Er zal 
een tijd komen waarin men zal zeggen: ‘Het is ziekelijk als een mens denkt over een geest en een ziel. 
Gezond zijn alleen mensen die uitsluitend over het lichaam spreken.’ Men zal het als een ziektesymp-
toom beschouwen wanneer een mens zich zo ontwikkelt dat hij op het idee kan komen dat er een   
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geest of een ziel bestaat en men zal, daar kunt u zeker van zijn, het geschikte geneesmiddel vinden dat 
men daartegen kan inzetten.” https://steinervertalingen.nl/nieuwsberichten/wat-is-de-bron-van-
deze-steinertekst-over-vaccinatie/ Het mag duidelijk zijn dat ‘het geschikte geneesmiddel’ waar Ru-
dolf Steiner hier over spreekt, dan vertaald kan worden naar het Covid-19 vaccin. 
 
We kennen allemaal de uitdrukking ‘Je ziel aan de duivel verkopen’, maar in het geval van het vaccin, 
in combinatie met de theorie vanuit de Antroposofische Energy Healing, zou ik het ‘Onze ziel is aan de 
duivel verkocht’ willen noemen. De Elite heeft onze ziel aan de duivel verkocht, doordat ze vanaf hun 
prille ontstaan een pact met hem gesloten hebben. Ze zijn momenteel heel dichtbij hun geplande één 
wereldregering met één wereldleider en één wereldreligie; ofwel de Nieuwe Wereldorde (New World 
Order / NWO). En als we beseffen wat er de afgelopen jaren via de vaccinaties vanuit de Bill & Melinda 
Gates Foundation in Afrika en India heeft plaatsgevonden, kun je met de talloze gesteriliseerde vrou-
wen, kinderen met polio en overlijdensgevallen rustig spreken van ‘De prik van de duivel’. Als je daarbij 
optelt dat diezelfde Bill Gates heel open is over het feit dat de wereldbevolking van ruim zeven miljard 
mensen in zijn visie teruggedrongen moet worden naar hooguit twee miljard, wat totaal niet strookt 
met zijn ‘levensreddende’ vaccins, dan is het niet vreemd om het Covid-19 vaccin ook te beschouwen 
als ‘De prik van de duivel’.  
 
De tweede mogelijke reden is de theorie dat de Covid-19 vaccins het hele menselijke ras uit kunnen 
roeien (…)! 
 
De huisarts Vernon Coleman is met meer dan honderd boeken de meest gelezen medische auteur van 
Groot Brittannië. Vanwege zijn enorme kennis en altijd goed onderbouwde boeken en artikelen heeft 
hij in de loop der jaren zeer positieve kritieken van de media ontvangen. Dat is sinds het voorjaar van 
2020 echter totaal veranderd, omdat Coleman zich toen radicaal tegen het corona beleid keerde. Zijn 
YouTube kanaal is sindsdien geblokkeerd, maar hij gaat verder op alternatieve videokanalen. In een 
recente lezing geeft hij zijn tot nu toe hardste en meest angstwekkende waarschuwing ooit: de Covid-
19 vaccins kunnen volgens hem ‘het hele menselijke ras uitroeien’. Vele miljoenen vaccindoden zijn 
volgens hem nu al niet meer te voorkomen. https://www.brighteon.com/0df28628-3b9b-42a3-a4c9-
5bec480e8335  
 
Hij is ervan overtuigd dat het vaccin niet bedoeld is om de mensheid te redden, maar om een groot 
deel ervan juist op termijn te doden. Daarbij heeft hij de indruk dat de Elite het momenteel niet meer 
onder controle heeft en dat de gevolgen nog erger zullen zijn dan hun bedoeling was.  
 
“Mijn inschatting is altijd geweest dat de Covid-19 fraude opzettelijk is gepland”, aldus Coleman, “om 
zo tot de uitvoering van het plan te komen om de economie te vernietigen en opnieuw in te richten 
volgens de vereisten van Agenda 21 en The Great Reset. Ik waarschuw al maanden dat de experimen-
tele vaccins gevaarlijk zijn en veel potentieel dodelijke bijwerkingen geven. Mijn inschatting is altijd 
geweest dat Covid-19 bedoeld is om zoveel mogelijk ouderen en zwakkeren te doden, maar het lijkt 
nu zelfs waarschijnlijk dat de vaccins ook verantwoordelijk zullen zijn voor de dood van honderden 
miljoenen die niet gevaccineerd zijn.”  
 
Volgens Coleman zijn er drie enorme problemen met de vaccins. Het eerste probleem zit ‘m in het feit 
dat het experimentele vaccins zijn. Velen sterven er wereldwijd aan, en nog veel meer krijgen ernstige 
bijwerkingen. De ware omvang valt af te leiden uit het feit dat zelfs de autoriteiten erkennen dat waar-
schijnlijk maar één op de honderd (!) vaccindoden wordt gerapporteerd. En het is onmogelijk in te 
schatten hoeveel er nog zullen sterven als gevolg van allergische reacties, hartproblemen, hersenbloe-
dingen en neurologische problemen.  
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Het tweede probleem is het probleem met het immuunsysteem wat de zogenaamde cytokinestorm 
veroorzaakt. Het immuunsysteem van een gevaccineerde wordt aangezet om op een zeer heftige ma-
nier te reageren als die persoon in de toekomst met het virus, of een mutant ervan, in aanraking komt, 
waardoor de kans op auto-immuunziektes heel groot is. Het immuunsysteem keert zich dan tegen het 
lichaam zelf met alle catastrofale gevolgen van dien. Coleman is bang dat dit in de komende herfst en 
winter gaat gebeuren.  
 
Coleman: “Als gevolg van de omvang van die epidemie en het hoge aantal doden zal er natuurlijk veel 
gepraat worden over mutaties en zullen regeringen op de volgende ronde vaccinaties aansturen. Dan 
zullen nieuwe afschuwelijk slecht geprepareerde vaccins worden geproduceerd, en zwaar worden ge-
promoot door beroemdheden die niets van geneeskunde of vaccins afweten. Ik geloof dat de mensen 
achter dit bedrog weten dat dit gaat gebeuren en dat dit een onderdeel is van hun kwaadaardige plan. 
Ik vermoed dat ze uiteindelijk elke paar maanden, of zelfs elke maand, nieuwe vaccinaties willen pro-
moten. Ik denk dat alle betrokkenen bij dit bedrog veilig blijven, omdat zijzelf het experimentele vaccin 
nooit zullen krijgen, maar een placebo.” 
 
Het derde probleem zit ‘m in het feit dat de Elite volgens Coleman een cruciale fout gemaakt heeft wat 
uiteengezet is door Geert van den Bossche:  
https://www.bitchute.com/video/Th6pLHZGyicP/  
 
Van den Bossche, een zeer bekend vaccinspecialist, stelt dat het virus juist muteert en sterker en do-
delijker wordt doordat miljoenen mensen ertegen gevaccineerd worden. Daarnaast is er het probleem 
dat het natuurlijke afweersysteem bij gevaccineerde mensen onderdrukt wordt doordat de specifieke 
antilichamen, die door het vaccin zijn aangemaakt, het overnemen. De lichamen van deze mensen 
zullen niet in staat zijn te reageren op de mutaties, want hun immuunsysteem is overgenomen door 
een kunstmatig afweersysteem dat enkel ontworpen is om tegen de originele vorm van het coronavi-
rus te vechten. Verder is het sowieso bijna niet te doen om nieuwe vaccins voor nieuwe mutaties te 
maken, omdat de wetenschappers onmogelijk alle gemuteerde virussen voor kunnen zijn. Dit pro-
bleem zorgt er ook voor dat de jaarlijkse griepprik niet werkt. De mensen die gevaccineerd zijn zullen 
deze sterkere en dodelijkere gemuteerde virussen delen met de mensen om hen heen en daardoor 
een groot gevaar zijn voor de ongevaccineerde mensen. De politici en hun adviseurs zullen echter lie-
gen en de ongevaccineerden de schuld geven van de nieuwe mutaties en het stijgende dodental (…).  
 
Stap voor stap komt de Elite zo tot hun Nieuwe Wereldorde met één duivelse wereldleider. Of je nu 
gelooft of niet, je kunt het Boek Openbaring uit de Bijbel als een soort blauwdruk zien van wat zich 
momenteel wereldwijd afspeelt. In dat boek wordt gesproken over alles wat de Elite nastreeft en is 
die wereldleider de Antichrist. En in diverse Boeken uit het Oude Testament wordt er al naar verwezen. 
Ik geloof dat dit alles pas haar einde vindt als Jezus Christus terugkeert naar onze wereld en de duivel 
en de Antichrist met zijn trawanten de definitieve nekslag toebrengt. 
 
Tekst: Leo Singor  

Misleid 
 

“De mensen die anderen complotdenkers noemen denken dat de staat het beste met hen voor 
heeft, de media hen nooit zouden misleiden of tegen hen zouden liegen, en de farmaceutische indu-

strie die miljarden verdient aan ziekte, hen wil genezen.” 
 

https://www.bitchute.com/video/Th6pLHZGyicP/
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De botsing tussen mijn vrije geest en de heersende 
macht 
 

 
Als ik een overheid kritisch artikel geschreven heb, plaats ik het op Facebook niet alleen op mijn ei-
gen pagina, maar deel ik het ook in zo’n dertig groepen. Dat werkt heel goed, want het zijn namelijk 
groepen met gelijkgestemden en vanuit die groepen worden mijn artikelen flink gedeeld. Ik noem dat 
het effect van de steen die je in de vijver gooit: vanuit het punt waar die steen het water raakt en 
zinkt, ontstaan er talloze kringen; ofwel een groot bereik. 
 
Hoewel ik met regelmaat signalen binnenkrijg van mensen die geband worden et cetera, ben ik tot 
nu toe, tot mijn grote verbazing, de dans ontsprongen. Tot nu toe …  
 
Want ik deelde, voordat ik dit artikel ging schrijven, in een aantal van de groepen de link van mijn 
een-na-laatste artikel vanuit de versie die op het platform van LNN Media staat (https://www.lnn-
media.nl/opinie/de-prik-van-de-duivel/) en opeens kon ik het niet meer plaatsen en kwam in het 
rood de volgende tekst in beeld: 
 
>>> We stellen een limiet aan hoe vaak je berichten en opmerkingen kunt plaatsen en andere dingen 
kunt doen in een bepaalde periode om de community te beschermen tegen spam. Je kunt het later 
opnieuw proberen. Als je van mening bent dat dit niet in strijd is met onze richtlijnen voor de com-
munity, laat het ons dan weten. <<<  
 
“De community beschermen tegen spam”? Ammehoela! Ze bedoelen dat de informatie in het betref-
fende artikel zijn weg niet mag vinden naar de mensen die nog steeds denken dat hetgeen wat onze 
staatsomroep, het gemiddelde grote landelijke dagblad en de gemiddelde televisiezender ons voor-
schotelen op waarheid berust is.   

https://www.lnnmedia.nl/opinie/de-prik-van-de-duivel/
https://www.lnnmedia.nl/opinie/de-prik-van-de-duivel/


 

 
49 

Dan mág ik trots zijn en weten dat ik op de goede weg zit, maar dat bén ik niet! Want ik weet al een 
jaar lang dat ik op de goede weg zit en ik raak knap gefrustreerd van het feit dat men mij de mond 
snoert, omdat men vindt dat het gevaarlijk is als anderen mijn mening tot zich nemen. Ik ben vijfen-
vijftig en geboren in een land, waarvan ik de afgelopen vierenvijftig jaar dacht dat het een vrij land 
was. Sinds een jaar weet ik beter en voel ik me goed besodemieterd qua die eerste vierenvijftig jaar, 
maar tot voor een jaar geleden dácht ik dat en vóelde dat ook zo. Ik ben in 1965 geboren in ‘kaas-
stad’ Alkmaar en niet in de DDR of in een ander voormalig Oostblokland, zodat dit feit nu enkel ‘een 
feestje van herkenning’ is, wat qua maatregel nog reuze meevalt ten opzichte van wat ik vanuit het 
verleden gewend ben. Nee! Ik ben een Hollander die zijn hele leven prat gegaan is op het feit dat we 
hier zo vrij zijn (…). Dácht ik!  
 
En nu maak ik mee wat duizenden anderen via onder andere Facebook, YouTube en Instagram al 
meegemaakt hebben. Ik heb een mening die ik wereldkundig wil maken en er zijn mensen, die zich 
niet eens netjes aan mij voorgesteld hebben, die dat verhinderen, handelend vanuit de opdracht van 
andere mensen, die ook geen enkele moeite gedaan hebben om mij persoonlijk het een en ander toe 
te lichten.  
 
En misschien irriteert dát mij nog wel het meest! De anonimiteit ervan en het onpersoonlijke feit dat 
mensen, waarvan ik geen flauw benul heb wie het zijn, voor mij beslissen wat ik wel en wat ik niet 
wereldkundig mag maken. Ik ben een kritisch onafhankelijk denker en een zelfstandig ondernemer, 
en die twee eigenschappen komen nu in een ongelooflijke clash met de censuur waar we in Neder-
land (…) sinds een klein jaar mee te maken hebben en wat mij nu voor het eerst persoonlijk treft. Het 
is een botsing tussen mijn vrije geest en de heersende macht en het benadrukt het feit dat ik, als het 
bekende puntje bij het bekende paaltje komt, volledig anoniem ben en niet meer dan een héél klein 
radertje in de hele grote machinerie. 
 
En die machinerie draait verwoestend malend door en vermorzelt vele vrije geesten met als doelstel-
ling de vernietiging van álle vrije geesten, zodat er een murw geslagen kudde overblijft die exact doet 
wat de mensen, die de knoppen van de machines bedienen, voor ogen hebben.  
Hoelang accepteert de ‘grote meute’ nog dat ons leven volledig bepaald en gestuurd wordt door 
mensen van wie we het bestaan amper weten, terwijl ze wél alle touwtjes van ons leven in handen 
hebben?! 
 
Ik roep alle vrije geesten op om te blijven doen wat in ons vermogen ligt om zoveel mogelijk slapende 
mensen wakker te schudden en er zo voor te zorgen dat die ‘grote meute’ steeds kleiner wordt.  
 
‘Ze’ hebben mij gevonden en het verbaast me dat het zolang geduurd heeft, maar ik wist al een tijdje 
dat het er aan zat te komen. En weet je hoe ik me voel? Als een ongetemd paard die klem staat tus-
sen hekken en waar, vlak voordat hij vrijgelaten wordt, een rodeorijder op de rug klimt. Voor mij 
staat dat paard symbool voor mijn vrije geest en die rodeorijder voor de heersende macht; ofwel de 
Elite. En zolang ik de kracht heb, zal ik, zodra het hek opengaat, linksom of rechtsom en bovenlangs 
of onderlangs, proberen om die heersende macht van mijn rug af te knallen!  
 
Want, net als bij dat ongetemde paard, werkt de opgelegde beperking bij mij alleen maar averechts. 
 
Tekst: Leo Singor 
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Het vaccin als opmaat naar het Merkteken van het 
Beest 

 
Op 8 april verscheen er een bericht in de media, wat de indruk gaf dat het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens geoordeeld heeft dat landen hun burgers kunnen verplichten om zich tegen Covid-19 
te laten inenten. Maar dat bleek flink opgeblazen te zijn en laat weer zien hoe subtiel de mainstream 
media meewerkt met de machthebbers achter de schermen. Ik kreeg het nieuws onder ogen via een 
artikel in Het Parool. De titel en het intro gaven mij ook direct die indruk, maar verder lezend bleek 
deze uitspraak te verwijzen naar een Tsjechische zaak die uit 2006 dateert. Vervolgens werd de Franse 
jurist, en tevens mensenrechtendeskundige, Nicolas Hervieu aangehaald die dénkt dat die uitspraak 
belangrijk is voor de inentingscampagne tegen het coronavirus en dat het Europees Hof hiermee 
ruimte schept voor een eventuele verplichte coronaprik.  
(https://www.parool.nl/wereld/mensenrechtenhof-land-mag-vaccinatie-verplichten~b0aea085/)  
 
En dat deze Nicolas Hervieu dat denkt, wil nog niet zeggen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar 
toch … waar rook is, is vaak vuur.  
 
Toen de vaccinaties een feit waren, werd ons eerst verzekerd dat het nooit verplicht zou worden. Ver-
volgens werden we voorzichtig klaargestoomd voor een indirecte verplichting in de vorm van uit-
sluiting op diverse terreinen van het publiekelijke domein in het geval van weigering. Toen kwam Israël 
in beeld, zijnde de proeftuin van The Big Pharma, met vergaande maatregelen voor mensen die zich 
niet willen laten vaccineren door de invoering van het zogenaamde ‘Green Passport’. Sigrid Kaag, een 
van de volgelingen van Klaus Schwab, werd daar héél enthousiast van en roept sindsdien dat we in 
Nederland het Israëlische beleid op dit terrein vooral moeten navolgen.  
 
En zo worden we sinds het voorjaar van 2020 via kleine subtiele stapjes klaargestoomd om de sinistere 
agenda van de Elite te accepteren. Hitler schreef het al in zijn boek ‘Mein Kampf’: “De beste manier 
om controle over mensen te krijgen en hen uiteindelijk volkomen te controleren, is om stapje voor 
stapje wat meer vrijheid van hen weg te nemen. Hun rechten worden weggeveegd door duizenden 
kleine stapjes en onzichtbare verminderingen. Zodoende zullen de mensen niet in de gaten hebben 

https://www.parool.nl/wereld/mensenrechtenhof-land-mag-vaccinatie-verplichten~b0aea085/
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dat hun rechten en vrijheden verwijderd werden, tot ze het punt voorbij zijn waarop deze wijzigingen 
niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.” 
 
Nog zo’n ‘fijne’ theorie van deze ‘demagoog der demagogen’ luidt als volgt:  
 
“Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering, de vergeetach-
tigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee, dat iedere propaganda, die doeltreffend wil 
zijn, zich tot enkele, zeer weinige punten dient te beperken, om deze punten dan als leuzen overal en 
op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw 
aan zo’n leus, aan zo’n idee de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien.” 
 
Als je het goed op je laat inwerken, zie je dat deze twee citaten van Hitler sinds ruim een jaar volledig 
toepasbaar zijn op het beleid van onze overheid en de overige overheden wereldwijd. Het is duidelijk 
dat de Tweede Wereldoorlog voor de Elite, die zich al decennialang voorbereidt op hun aanstaande 
‘Grand Finale’, een van hun proefperiodes was om te kijken hoe de mensheid geïndoctrineerd kan 
worden. En die finale komt via diverse kleine stapjes en een goed  georganiseerde angstcampagne 
inmiddels heel dichtbij. Ik begrijp werkelijk niet hoe het kan dat een groot deel van de mensheid niet 
doorheeft dat hier veel meer achter zit en dat het allang niet meer om de volksgezondheid gaat.  
 
Op dezelfde dag dat het misleidende artikel over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in de pers verscheen, kwam er in het nieuws dat de, door de WHO in april 2020 opge-
richte, organisatie COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) in het Colombiaanse gedeelte van het 
Amazonegebied de inheemse bevolking gaat vaccineren (…). Hoezo? Dit is de wereld op z’n kop, want 
je kunt toch op je vingers natellen dat die mensen onmogelijk Corona kunnen hebben? Sterker nog, 
misschien hebben ze nog nooit iemand uit de ‘beschaafde’ wereld gezien; laat staan dat ze überhaupt 
besmet kunnen zijn!   
 
En een dag later las ik in de krant dat we in Nederland stoppen met het vaccineren van mensen onder 
de zestig jaar met het AstraZeneca vaccin, omdat de voordelen niet opwegen tegen de imagoschade 
(…) die ‘eventuele’ bijwerkingen aan ‘vaccinaties in het algemeen’ en coronavaccins in het bijzonder 
zouden toebrengen.  
 
Welke spindoctor heeft dit bedacht? Daar word je toch kotsmisselijk van? Haal alsjeblieft van het 
woord ‘imagoschade’ het eerste deel eraf en kort het in tot ‘schade’, laat het woord ‘eventuele’ weg, 
zwam niet over ‘vaccinaties in het algemeen’ en meld gewoon eerlijk dat het AstraZeneca vaccin bij 
nader inzien toch wel dermate veel negatieve bijwerkingen vertoont, dat het beter is om te stoppen 
met het vaccineren van mensen onder de zestig jaar. Maar dan nog wat: waarom kunnen mensen 
boven die leeftijdsgrens er nog wel mee gevaccineerd worden? Hebben die geen kans op trombose en 
andere onzalige bijwerkingen? Zit er een goedje in dat vaccin wat alleen negatief kan uitpakken bij 
zestig min en niet bij zestig plus? Dat kun je, met de beste wil ter wereld, toch niet geloven?   
 
Of … zou het zo zijn dat de vaccins bedoeld zijn om een groot deel van de mensheid uit te roeien; te 
beginnen bij de ouderen en de geestelijk en lichamelijk gehandicapten? Bij zeker negen Nederlandse 
verzorgingstehuizen brak er, binnen een week na de eerste vaccinatieronde, zogenaamd opeens Co-
rona uit. Vaak werd het in een klein artikeltje in de krant gemeld met de mededeling dat dat toch wel 
héél toevallig was. Het zorgde per verzorgingstehuis binnen twee weken voor tientallen overlijdensge-
vallen, dus zo’n tweehonderd in totaal. Deze mensen kregen allemaal het AstraZeneca vaccin en het 
verplegend personeel en dergelijke in de betreffende tehuizen werd het zwijgen opgelegd. Ruik je het 
ook? Het stinkt! Helemaal als je je bedenkt dat dit wereldwijd op veel grotere schaal is voorgevallen, 
maar we daar via de main stream media (uiteraard!) niets over gehoord hebben. 
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LifeSiteNews is een organisatie die permanent verbannen is van YouTube, waardoor je er vanuit kunt 
gaan dat de overheden niet willen dat de mensen de informatie, die deze organisatie verstrekt, tot zich 
kunnen nemen. In een artikel, wat woensdag 7 april op haar platform gepubliceerd is, stelt de voor-
malige vicepresident van Pfizer, Dr. Mike Yeadon, onomwonden vast dat we met het huidige wereld-
wijde coronabeleid te maken hebben met een samenzwering die wel eens zou kunnen leiden tot iets 
dat veel verder gaat dan de oorlogen met bijbehorende dodelijke slachtoffers van de twintigste eeuw. 
https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-
in-a-way-that-could-lead-to-your-death  
 
De Google-vertaling is helaas gebrekkig, maar de boodschap des te duidelijker. Yeadon is ervan over-
tuigd dat de vaccinaties het begin zijn van een totale wereldwijde controle waarin degenen die over-
blijven in elk facet van hun leven te volgen en te beïnvloeden zijn; waarbij je moet denken aan bizar 
ver doorgevoerde beperkingen van bewegingsvrijheid tot en met blokkades van bankrekeningen aan 
toe. 
 
Xander Nieuws (https://www.xandernieuws.net/), in 2008 opgericht door de mysterieuze Xander, 
behoort tot een van de oudere overheid kritische platforms van ons land. Diverse actualiteiten worden 
bekeken vanuit het oogpunt van de Bijbel. Als je niet gelooft, kun je daar natuurlijk van alles van vin-
den. Maar diverse zaken die er in de Bijbel over de Eindtijd staan beschreven, zijn inmiddels wel uitge-
komen of manifesteren zich nu. Zo wordt er in de Bijbel gesproken over één wereldregering, met één 
wereldreligie en één wereldleider. En de Elite is via kanalen als de Verenigde Naties en het World Eco-
nomic Forum, en bij monden van diversen van haar vooraanstaande leden, waaronder George Bush 
senior, Bill Clinton, Henry Kissinger en Joe Biden, al jarenlang heel duidelijk over die ene wereldregering 
met één wereldleider onder de noemer New World Order (NWO) en de huidige paus doet zijn uiterste 
best om alle religies tot één allesomvattende wereldreligie te vormen. Dus ja … Lijkt mij best wel hel-
der. 
 
Die wereldleider wordt in de Bijbel de Antichrist genoemd en er wordt gesproken over een beest, 
wiens naam uitgedrukt kan worden in het getal zeshonderdzesenzestig (666), en ‘Het merkteken van 
het Beest’, wat verbonden is aan die naam en dat getal, en wat bij alle mensen op de rechterhand of 
het voorhoofd gezet wordt om zo te kunnen kopen en verkopen in de maatschappij. Diegenen die dat 
teken weigeren, worden buitengesloten en kunnen niets meer kopen en verkopen! Verder leert de 
Bijbel ons dat Jezus Christus terugkeert naar onze wereld en de duivel en de Antichrist met zijn tra-
wanten de definitieve nekslag zal toebrengen. 
 
Ik geloof dat, maar of je het nu gelooft of niet, het is wel heel bijzonder dat Microsoft op 20 juni 2019 
officieel patent heeft aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks 
wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem en dat dit patent het nummer 2020-060606 als 
registratienummer heeft meegekregen. Bedenk daarbij dat Bill Gates 24 maart 2020 verkondigde dat 
de corona ‘pandemie’ zou leiden tot de invoering van een vaccinatiepaspoort, met daarbij alle uitslui-
tingen van degenen die zich niet laten vaccineren, en dat we sinds vorig jaar via het World Economic 
Forum geconfronteerd worden met de kreet ‘Build Back Better’, waarbij het in de kleine letters (bbb) 
verdacht veel op drie zessen lijkt, en je kunt mijns inziens niet anders dan concluderen dat die Bijbelse 
boodschap wel eens bewaarheid zou kunnen worden. 
 
In een artikel van 3 mei 2020 (https://www.xandernieuws.net/algemeen/griekse-grondtekst-over-
teken-van-het-beest-666-wijst-duidelijk-op-injectienaald/?fbclid=IwAR2GAEEUN2-PBaQD-
Pot5wR_yc55EQyJnQvLrcywBZLyJDf3a1a0RYS9rgw) gaat Xander hier uitgebreid op in. Hij stelt dat het 
vaccin wel eens het Merkteken van het Beest zou kunnen zijn. Ik heb daar nog mijn twijfels over, maar 
ik weet wel zeker dat het vaccin de opmaat is daar naartoe. En alleen al daarom moeten we het abso-
luut weigeren!  
Tekst: Leo Singor  

https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death
https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death
https://www.xandernieuws.net/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/griekse-grondtekst-over-teken-van-het-beest-666-wijst-duidelijk-op-injectienaald/?fbclid=IwAR2GAEEUN2-PBaQD-Pot5wR_yc55EQyJnQvLrcywBZLyJDf3a1a0RYS9rgw
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Corona 'tandere nieuws (kanaal): 

Enorm zorgwekkend dat de eventbranche mee werkt aan een (toekomstige) testsa-
menleving! 
 
Disclamer: ik was bij het fieldlab popfestival. 
Ik ga er van uit dat het fieldlab event bij de Efteling op dezelfde manier gaat, maar dat weet ik niet 
100% zeker. 
Ik werk ook zelf niet bij fieldlab, ik was alleen een gast bij 1 van hun events. 
Allereerst is dit een Fieldlab Evenement, een pilot gaat anders en daar heb ik helaas geen weet van. 
Alleen de Efteling, 3FM Awards 2021, een mudwaters sport event en 5 kroegen in Utrecht zijn Field-
labs. 
De rest is een pilot. 
Je meldt je als eerste aan bij de Efteling en ga je akkoord met hun voorwaarde. 
(Aanmelden kan later deze maand) 
De Efteling kiest dan 8000 abonnementhouders en verblijfsgasten uit. 
Je krijgt na uitgekozen te zijn een mail met instructies om je aan melding op jouw eigen naam te laten 
zeten. 
Op dat moment geef je je naam, adres, mailadres en je telefoonnummer af. 
Na aanmelding word je doorgestuurd naar de website van de app Close en download je VERPLICHT!!!  
 
Close bestaat al langer en via deze app krijg je alle informatie, leuke extra's en je ticket (in geval van 
de Efteling is er geen ticket) te zien. 
Je meld je aan bij close met je telefoonnummer, aangezien je aanmelding aan je telefoonnummer is 
gekoppeld ziet de app je aanmelding. 
Daarna maak je via dezelfde close app een reservering voor een corona test. 
In de app krijg je alle informatie over de locaties en hoe je je per locatie kan aanmelden. 
De test zijn 2 dagen voor het event. 
In het geval van het Popfestival kon ik kiezen tussen: Amsterdam, Rotterdam, Maarssen en Eindhoven 
als test locatie. 
Deze test locaties zijn commerciële testlocaties die samen werken met fieldlab. 
De test is gratis en word betaald door fieldlab zelf. 
 
Later ga je waarschijnlijk helaas wel voor een test moeten betalen maar dat is nog niet bekend. 
(Ik werk dus nogmaals niet bij fieldlab of waar dan ook) 
Na de test krijg je de volgende dag je uitslag via de email. 
Deze uitslag zet je VERPLICHT!!! in de nieuwe Corona check app van de overheid. 
Deze app vraagt om een kopie van je id om te kunnen controleren of de eigenaar van de app ook de 
eigenaar van de test uitslag is. 
Hoe dat moet en de link naar deze app staat in de close app. 
Als dat allemaal gelukt is en je bent negatief kun je 24 April naar de Efteling toe. 
Je krijgt via de close app een tijdvak dat je naar binnen mag. 
(Disclamer: misschien dat de Efteling gaat werken met hun reservering systeem, en dat je zelf een 
tijdvak moet reserveren, maar dat weet ik niet. 
Ik werk nogmaals niet bij de Efteling of fieldlab. 
Bij aankomst klik je in de coronacheck app op je negatieve uitslag, de app creëert een QR-code. 
Deze code kan gescand worden door een medewerker van de Efteling. 
En als het goed is wordt het scherm op de scanner van de medewerker groen en mag jij naar binnen. 
Ongeveer 10% van de 8000 gelukkigen moeten naast deze test een half uur voor aanvangstijd nog een 
sneltest doen naast de Efteling zelf. 
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Voor deze test waar je verplicht bent aan mee te doen mocht je uitgekozen worden moet je VER-
PLICHT!!! De IDA-app van de Rabobank downloaden. 
Deze app vraagt om een kopie van je ID en de uitslag krijg je na 15 minuten in je mailbox. 
De uitslag zet je in de IDA app die er een QR-code van maakt. 
Bij de ingang laat je de QR-codes scannen en je ID bewijs zien en als het goed is en je bent negatief 
kleurt het scherm bij de bij de QR codes groen op het scherm van de Efteling medewerker en mag je 
naar binnen. 
 
 
BRIEF VOOR FAMILIELEDEN EN VRIENDEN 
 
Lieve/Beste* ..., 
 
Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar belangrijke onderwerpen die veel mensen bezighouden, 
waarbij ik me heb opengesteld voor alle informatie uit alle bronnen die ik maar kon vinden. Ik ben gaan 
vaststellen welke gegevens strijdig met elkaar waren en gaan uitzoeken waar in die tegenstrijdigheden 
de waarheid lag. Ik heb ervaren dat het tijd nodig heeft voordat je tot conclusies kunt komen, maar 
meestal ontstaat vanzelf een gevoel voor de juiste richting. Dit doen van onderzoek heeft mij erg veel 
gebracht.  Als je je door je nieuwsgierigheid laat leiden, dan is het een boeiende, leerzame bezigheid. 
 
Mijn onderzoek naar het officiële coronaverhaal heeft mij geleerd dat dit verhaal van geen kanten 
klopt. Kijkend naar feiten waar ik niet omheen kan, durf ik te stellen dat iedereen die het officiële 
coronaverhaal gelooft, simpelweg zijn onderzoek niet heeft gedaan. Via onderstaande links* vind je 
wat cruciale informatie. Als je nieuwsgierig bent, kun je ernaar kijken. Ik weet nu dat mijn vroegere 
geloof in de overheid gebaseerd is geweest op aannames, niet op feiten. Al die tijd was ik erg naïef. 
 
Met alles wat ik in mij heb, hoop ik dat ik met deze korte brief voor jou van waarde ben. Je kunt mijn 
woorden serieus nemen en je kunt ze negeren. Zoals iedereen heb jij een vrije wil. Het is aan jou om 
te bepalen wat je met die vrije wil doet. Hoe dan ook maak je een keuze.  
 
De waarheid van alles is eenduidig, kenbaar en objectief vast te stellen. Dat weet ik zeker. Ik, jij, ieder-
een op Aarde is hier om te leren. Ook dat weet ik zeker. 
 
Ik wens je het allerbeste toe. 
 
https://bondoverheidszaken.nl/informatiepakket-corona.html 
https://bpoc2020.nl 
https://stichtingvaccinvrij.nl 
https://www.artsenvoorwaarheid.nl 
 
Met warme/hartelijke* groet, 
 
 
Deze brief is opgesteld zodat mensen die kunnen sturen naar familieleden en vrienden die nog geloven 
dat de overheid er is om hun problemen op te lossen en denken dat jij een ‘wappie’ bent. In de brief 
geef je ze het advies om eens wat bronnen te bestuderen. 
 
Het kan frustrerend zijn wanneer je de werkelijkheid van bijvoorbeeld de coronamaatregelen kent, 
maar niet de ruimte krijgt om datgene wat je weet onder de aandacht van anderen te krijgen, zeker 
als dat mensen zijn die voor het overige dicht bij je staan. Hen proberen van je gelijk te overtuigen gaat 
niet werken, omdat zij nog niet ‘klaar’ zijn voor het ontvangen en verwerken van informatie die niet in 
hun wereldbeeld past. Het is wel prima om mensen steeds op juiste informatie te wijzen en ze het   

https://bondoverheidszaken.nl/informatiepakket-corona.html
https://bpoc2020.nl/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
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advies aan de hand te doen om er eens naar te kijken. Voor dit doel is deze korte brief gemaakt die je 
naar familieleden en vrienden kunt sturen. 
 
Het voordeel van het sturen van een brief is dat de ontvanger van die brief de tijd kan nemen om de 
inhoud van wat je vertelt op zich in te laten werken en dat die dit kan doen op het moment dat het 
hem of haar het beste past. Mensen kunnen alleen zichzelf ervan overtuigen dat ze hun leven lang 
essentiële dingen verkeerd hebben gezien. Waarschijnlijk heb jij ook eerst zelf moeten ontdekken hoe 
een en ander in elkaar stak voordat je kon accepteren dat bijvoorbeeld bepaalde publieke bestuurders 
dubbelspel spelen. 
 
Ik raad je aan om de brief in papieren vorm bij de anderen te bezorgen of te laten bezorgen. Je kunt 
de geadresseerden vragen of ze omwille van jullie familieband of vriendschap jouw brief willen lezen. 
Doen ze niets met jouw brief, dan is dat erg vervelend, maar dan heb je even gedaan wat je kunt. Het 
staat je natuurlijk vrij om hen een volgende keer weer op belangrijke informatie te wijzen, wij raden je 
ook aan om dat te doen, maar vermijd dat dit jou gaat frustreren. Wees blij dat jij je ontdekkingen hebt 
gedaan en ga ervan uit dat degenen om wie je zoveel geeft op enig moment alsnog ‘wakker’ zullen 
worden. 
 
Via Frank Bleeker 
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Linken 
 
Buiten parlementaire onderzoekscommissie. 

https://bpoc2020.nl/ 
Op het moment van opmaken van deze nieuwsbrief staan er 32 politieverhoren op de site. Kijk, lees 
en huiver! 

https://bpoc2020.nl/verhoren/ 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen 

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/ 
 
Artsen voorvrijheid 

https://www.artsenvoorvrijheid.be/ 
 
Artsencollectief 

https://artsencollectief.nl/ 
 
Herstel de republiek 

https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 
 
Cafe weltschmerz 

https://www.cafeweltschmerz.nl/  

https://bpoc2020.nl/
https://bpoc2020.nl/verhoren/
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/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/
https://artsencollectief.nl/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
https://www.cafeweltschmerz.nl/
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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/ 
 
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/ 
 
Dissident 

https://dissident.one 
 
Vrouwenvoorvrijheid 

https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q 
 
Interessante tijden 

https://interessantetijden.nl/2021/03/10/vaccin-zelfmoord-apoptose/?fbclid=I-
wAR1_7fSng3ntbk98ttCEzjRWflbdS6aHvep47dKOnpbb_A-SP6p3LOJTw1A 
 
Onafhankelijke pers nederland 

website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/ 

Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos 
 
LNN Media 

https://www.lnnmedia.nl/ 
 
  

https://www.dekleineactivist.nl/
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
https://eindtijdnieuws.com/
https://eindtijdklok.org/
https://www.hallobewustnederland.nl/
https://robscholtemuseum.nl/
https://www.freedom-for-all.com/
https://zelfzorgcovid19.nl/
https://dissident.one/
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q
https://interessantetijden.nl/2021/03/10/vaccin-zelfmoord-apoptose/?fbclid=IwAR1_7fSng3ntbk98ttCEzjRWflbdS6aHvep47dKOnpbb_A-SP6p3LOJTw1A
https://interessantetijden.nl/2021/03/10/vaccin-zelfmoord-apoptose/?fbclid=IwAR1_7fSng3ntbk98ttCEzjRWflbdS6aHvep47dKOnpbb_A-SP6p3LOJTw1A
https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos
https://www.lnnmedia.nl/
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World Unity 

https://www.worldunity.me/ 
 

https://www.worldunity.me/jonge-verpleegster-lijdt-aan-bloeding-en-zwelling-van-de-
hersenen-na-de-tweede-dosis-pfizers-covid-19-vaccin/ 
 

https://www.worldunity.me/experimentele-mrna-vaccins-veroorzaken-volgens-de-britse-
regering-600-nieuwe-gevallen-van-oogaandoeningen-en-laten-5-mensen-blind/ 
 
video content van Flavio Pasquino 

https://www.blckbx.tv/ 
 
Adem Vrij 

https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-
mondkapplicht-af 
 
Alliantie voor bescherming van menselijk onderzoek 
https://ahrp.org/ 
 
 
 
  

https://www.worldunity.me/
https://www.worldunity.me/jonge-verpleegster-lijdt-aan-bloeding-en-zwelling-van-de-hersenen-na-de-tweede-dosis-pfizers-covid-19-vaccin/
https://www.worldunity.me/jonge-verpleegster-lijdt-aan-bloeding-en-zwelling-van-de-hersenen-na-de-tweede-dosis-pfizers-covid-19-vaccin/
https://www.worldunity.me/experimentele-mrna-vaccins-veroorzaken-volgens-de-britse-regering-600-nieuwe-gevallen-van-oogaandoeningen-en-laten-5-mensen-blind/
https://www.worldunity.me/experimentele-mrna-vaccins-veroorzaken-volgens-de-britse-regering-600-nieuwe-gevallen-van-oogaandoeningen-en-laten-5-mensen-blind/
https://www.blckbx.tv/
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
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Poets for love  
 
Je zou maar oud zijn en wekelijks de kerkdienst bezoeken. Je zou maar elke maand bezoek krijgen van 
de dominee, aan wie je je echte verhaal kan vertellen. En je zult elke zaterdag maar uitzien naar de 
koffietafel na kerktijd, na een moeilijke week…  
en het verdwijnt.  
 
Je zult maar jong zijn en niet eens weten wie er bij je in de klas zit, omdat jij er niet meer welkom bent 
en opgebrand thuis zit. Je zult het maar meemaken dat je naasten je ook nog in deze staat zien en ook 
niets kunnen doen.  
 
Mensen zijn de weg kwijt. Hoe kunnen we helpen en weer omkeren? Kunnen we onze ouders, ooms 
en tantes en oudere vrienden, jongeren en kinderen steunen nu zij in de steek zijn gelaten?  
 
Het is wat. Wat een last moet het zijn als je heel veel van de ander houdt en je bent bang. Mogelijk 
kunnen wij iets doen!  
 
Ik heb iets bedacht wat we met elkaar kunnen doen en ik wil het organiseren. Voor dit initiatief hoop 
ik dichters te vinden die een gevoelige snaar kunnen raken met oprechte gedichten die ontspringen 
uit de ziel. Je hoeft geen professioneel dichter te zijn, je kán meedoen als je een diepe boodschap hebt.  
 
Verzorgingshuis of studentenflat 
het is één pot nat.  
 
Hier wonen de oude mensen  
ieder op een eiland  
dromend van visite 
 
Hier wonen de jonge mensen 
in bubbels  
dromend van chillen.  
 
Hier wonen volwassen mensen 
ze durven niet  
of toch? 
- Ellen  
 
Ik houd van zachtheid maar ook van duidelijkheid en zo zijn mijn gedichten. Maar iedereen heeft een 
andere stijl om een zielsboodschap te uiten. Als je gedicht vanuit je diepte komt, kwets je niemand 
maar breng je jouw zorgen naar buiten. Of misschien ben je heel positief en kan je met deze kwaliteit 
iemand raken. Vanuit jouw eigenheid met je geschiedenis die je gemaakt heeft tot wie je bent, ben je 
welkom als dichter in dit kleine project.  
 
Praktisch 
Als je een gedicht wilt maken dan is het belangrijk het thema in gedachten te houden. En ik weet dat 
er veel meer zorgen leven maar het thema van deze verzameling is de liefde van volwassen mensen 
voor kinderen, jongeren en ouderen die nog niet de mogelijkheid hebben of niet meer de mogelijkheid 
hebben om voor zichzelf op te komen. We willen iets raken met woorden die op een andere manier 
binnenkomen dan discussie of weerstand bieden. Een gedicht kan dit en het wordt onze missie mensen 
te raken in hun ziel, zodat zij zichzelf weer gaan voelen en weer durven te vertrouwen op zichzelf.  
Stuur je gedicht naar me toe en wie weet wordt het wel gepubliceerd.   
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Je schrijft het naar jolingellen@gmail.com met de aanhef, Poets for love.  
 
In december 2020 kwam mijn eerste dichtbundel: ‘Moederloos maar niet moedeloos, een ommekeer’ 
uit. Ik schreef het tijdens de lockdown in een kille week in mei. In de auto en bij oude kerkjes.  
Het werden 50 korte gedichten met zachte woorden maar scherp voor die tijd. Ik had een week vakantie 
en wilde voor mijzelf schrijven en zoveel mogelijk kerkjes bezoeken.  
Een uitgever ging het uitgeven en nu is het in de boekhandel te koop. Met dezelfde openheid wil ik ook 
graag Poets for love beginnen. Zonder verwachtingen maar wel met een focus. Iets bijdragen aan het 
vrijmaken van mensen.  
 
Voorstellen 
Ik ben Ellen Joling en begonnen als dichter in 2020. Het was pure noodzaak om dit te gaan doen om 
mijzelf vrij te houden van hersenspinsels maar vooral omdat ik een boodschap had. En ik was en ben 
kwaad over al het onrecht en kan dit zelfs op zachte wijze omzetten in krachtige boodschappen.  
 
De dichtbundel is een boekje geschreven met 50 gedichten die zacht zijn en vol levenslust maar helder 
over mijn missie. Af van het afstand houden van elkaar, en de kerk moet een toevluchtsoord zijn in 
crisistijd in plaats van een plek waar de angst heerst. Wanneer de angst uit een mens verdwijnt, is er 
weer mogelijkheid om geluk te vinden. De bundel, moederloos maar niet moedeloos, een ommekeer 
kan helend zijn en een pad naar zingeving bereiden.    
 
‘Moederloos maar niet moedeloos, een ommekeer’ is te bestellen via mij of via de uitgeverij en kost 
€16,50 inclusief de verzendkosten. 
Via mij bestellen? Stuur een mail naar jolingellen@gmail.com 
Rechtstreeks bestellen via de uitgever:  
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11078&utm_source=Promotiemailing&utm_me-
dium=email&utm_campaign=11078&utm_content=Bestelknop 
 

  

mailto:jolingellen@gmail.com
mailto:jolingellen@gmail.com
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11078&utm_source=Promotiemailing&utm_medium=email&utm_campaign=11078&utm_content=Bestelknop
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11078&utm_source=Promotiemailing&utm_medium=email&utm_campaign=11078&utm_content=Bestelknop
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Zeldzame orchidee 
 
Deze zag ik, Barbera, gisteren op facebook, te mooi om niet te delen. Voor mij passend in deze tijd. 
Deze zeldzame orchidee genaamd ′′ Bloem van de Heilige Geest ′′ bloeit slechts eenmaal per jaar. 
Voor het bloeien lijkt het alsof mensen aan het bidden zijn, en als het bloeit, verandert het in een 
vliegende duif   
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De Wijze Uil Limerick 

 

De oude wijze uil zat op z’n dooie gemak, 
hoog in de boom in zijn warme verenpak, 

de mensen eens goed te observeren 
en vroeg zich af of ze ooit iets zouden leren 

van hun eeuwige zinloze gehakketak. 
 

Leo 
 

Colofon 
Redactie:   Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker 
Teksten en foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Arie de Groot, Geertje Swart, Leo Singo, Kea van der 

Werf en dank voor de vele inzendingen van anderen 
 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 

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

Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief  
(Marja Frederiks) 

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

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

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

Mail naar: 
 

Barbera@project7-blad.nl  

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   
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