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Voorwoord 

Lindenlaan in het Heempark in Heech 

 
Alles wat er in de wereld aan de hand is, om ons heen gebeurt verbleekt als we in de natuur 
zijn. Dan is het genieten geblazen. De natuur gaat gewoon haar gang en trekt zich nergens wat 
van aan.  
Het heeft even geduurd voor de appel- en perenbomen in mijn tuin in de bloesem stonden en 
bovenstaande lindenbomen in blad. Ik heb vorig jaar een maand eerder foto’s van de appel-
bomen in de bloesem gedeeld op facebook, bijzonder dat het dit jaar zoveel later is. De pe-
renboom was nog weer een week later. 
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De afgelopen week zijn Anneke en ondergete-
kende in Balkbrug geweest, een bijzondere 
ontmoeting op een mooi ‘langgoed’ bij een bij-
zonder echtpaar met een heerlijke tuin waar 
van alles te zien is en eetbare planten te sco-
ren zijn, zie de foto’s op de volgende pagina.  
 
Afgelopen donderdag hebben we met een 
klein groepje gewandeld in de kop van Noord 
Holland, super gezellig en prachtig weer, geen 
enkele bui, alleen maar zon! De foto’s delen 
we verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Gezien de maatregelen rondom corona hebben we nog steeds geen officiële wandelingen of 
wandelende stuurgroepen actief, helaas, maar het is ook gewoon heel waardevol om met een 
klein groepje op pad te zijn.  
 
Ik kan het iedereen aanraden: geniet van de natuur, ga naar buiten, het beste medicijn in deze 
tijd. En er zijn zoveel mooie gebieden, dat zie ik hier alleen al in Heeg waar ik woon. Het water, 
het heempark met de fruitboomgaard en de kippen, een rondje om Heeg, mijn eigen tuin. 
 
En als je zin hebt blader je door deze nieuwsbrief en lees je wat je aanspreekt. 
Er zijn weer diverse verhalen gedeeld, we hebben weer een aanbieding voor boeken en kaar-
ten, Arie en Geertje hebben weer een bijdrage aangeleverd en ook van de hand van Leo zijn 
diverse stukken te lezen. 
 
Veel leesplezier.,  

    groet en tot de volgende maand. 
Barbera  
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Een dagje op stap en genieten wat er zoal groeit en 
bloeit 

vogelmuur      kleefkruid en zevenblad 

daslook       brandnetels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smalle weegbree 
Foto’s Anneke Bleeker©  
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Hoi lieve mensen  
 
De oriëntatie punten in mijn leven waarop ik vertrouwde en waarop ik bouwde zijn onherken-
baar geworden verwrongen. 
Hierdoor weet ik mij geen houding te geven naar de toekomst toe. Ik moet onomkeerbare 
beslissingen nemen maar kan niet terug vallen op wat ik weet of hoe ik dat vroeger deed.  
Onevenwichtig ga ik mijn smalle pad en regelmatig zoek ik buiten mij nog naar houvast. 
Zelfs al had ik voldoende tools en ruimschoots goede wil om die te gebruiken dan ontdek ik 
nog niet hoe of wat goed is om te doen als ik enkel in het hier en nu blijf om te kunnen over-
leven.  
Waar streef ik naar toe? En welke rol is er voor mij weggelegd?  
Hiervoor moet ik mij wel verbinden met mijn binnenwereld. Los van wat de buitenwereld mij 
probeert te laten zien ontdek ik daar mijn eigen waarheid.  
En vandaaruit komt dan mijn verstopte duistere onderbewuste steeds meer bewust aan de 
oppervlakte.  

Mijn eigen afgekeurde en buitengeslo-
ten entiteiten geworden delen klop-
pen aan mijn deur en vragen erom 
herkend en liefdevol aangekeken weer 
toegelaten worden.  
Mijn passiviteit geeft actie en dat 
vraagt erom actief mijn passiviteit te 
aanvaarden.  
 
Achteraf leerde ik als kind een les met 
het bouwen van een zandkasteel 
waarna de vloed ervoor zorgde dat al-
les weer gladgestreken werd.  
 
In de natuur is er natuurlijk een orde 
met een periode van zaaien, groeien 

en van bloeien waar we de vruchten van oogsten maar dan moet er een periode van chaos 
komen zodat alles weer word opge-
ruimd.  
Er moet ruimte gemaakt worden om op-
nieuw te kunnen beginnen.  
 
Voor mij een periode van inkeer en een 
periode van voorbereiding waarin het 
oude beeld vergeten mag worden waar-
door het niet meer bestaat.  
Een periode in het nu waarin ik het verle-
den herbeleef en onderdelen daarvan 
weer meeneem en zo een waardevolle 
toekomstdroom kan scheppen. 
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Een periode waarin de wonden van het verleden kunnen helen door ze te verbinden zodat het 
leven stromend blijft.  

Dus niet enkel in een ogenblik levend mijn im-
pulsen volgend, waardoor ik wel mooie din-
gen creëer echter daardoor toch ook vaak op 
de blaren moet zitten, maar zorgen dat ik ver-
standig geworteld blijft in een nieuwe orde-
ning voor mijn oorspronkelijke bestemming.  
In mij zit er nog iets puurs en echts diep ver-
scholen, een goddelijke vonk die merkbaar 
word in de eenvoud, in de rust en in de vertra-
ging.  
In de versimpeling zit een enorme tijdwinst.  
Ik zal met een voorbeeldje proberen inzicht in 
mijn denken te geven.  
 
Met een waterkoker heb ik snel warm water 
maar zet ik een potje op mijn gastelletje en 
blijf ik staande tot het kookt dan heb ik ineens 
gronding tijd om ook mijn innerlijk vuur bran-
dend te houden. 
 
Of probeer eens in te voelen hoe ze vroeger 
een uur met de tilbury over een polderwegge-
tje reden luisterend naar de weidevogels en 
waarin dat verschilt met een uur op de auto-

snelweg rijden luisterend naar mooie muziek. Ik krijg daarbij ook een beeld voor ogen dat er 
op elke parkeerplaats een paard zou staan i.p.v. een auto, dus geef mij mijn auto maar… toch? 
Maar zowel toen als nu vinden we twee uur van huis af best ver weg er is geen tijdwinst be-
haald. Het verschil zit voor mij vooral in de hoeveelheid prikkels die er in die uren verwerkt 
moeten worden.  
 
Eenvoudig kunnen genieten 
van het imperfecte en kun-
nen genieten van de godde-
lijke pareltjes overal om ons 
heen. 
 
Door eenvoud en rust kun-
nen we de versnelling van 
het universum wel bijbenen 
in plaats van achter het leven 
aan te moeten rennen.  
 
Liefs Arie 
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Kruidenkracht: Ik- lijfvertrouwen – lef – zelfvertrou-
wen - overtuigingskracht 
 
De vorige keer schreef ik over een andere mening hebben dan je gezinsleden. Tjonge, jonge, 
kwam ik die een poos terug tegen. Wat doe jij als iemand iets van jou verlangt wat je echt niet 
wilt doen? Dan moet je heel stevig in je schoenen staan. Als jij gelooft in de kracht van je eigen 
lijf en aan zelfzorg doet, dan moet je lef en zelfvertrouwen hebben om daar tegenin te gaan. 
Wat als jij echt geen PCR-test wilt en de ander dwingt je vanuit angst?  
Dan heb je overtuigingskracht nodig. Zulke situaties komen nu voor. Wat een spanning kan 
dat geven. Over de Ik en Zelfzorg gaat de citroenmelisse, Lijfvertrouwen hoort bij de appel, 
Lef en Zelfvertrouwen bij de berk en Zelfvertrouwen en Overtuigingskracht bij de beukeboom. 
Daarover ga ik je deze keer vertellen. 
 
Zelfzorg is de laatste tijd heel belangrijk. Zijn we het 
een beetje verleerd? Alles wordt toch tegenwoor-
dig voor je geregeld! Gezondheid komt toch uit een 
potje of via een prik? Niets is minder waar, want de 
industrie kan nog steeds niet precies uitvogelen 
hoe die prachtige natuur nu echt werkt.  
Dus back to basic…de tuin in. Daar kun je CITROEN-
MELISSE tegenkomen die helpt bij nervositeit. De 
klachten die daarbij horen zijn hoofdpijn, maagpijn, 
hartkloppingen, slapeloosheid en misselijkheid. Het 
orgaan in jouw lichaam wat door citroenmelisse 
wordt ondersteund is de milt.  

 
De milt zit aan de linkerkant in jouw lichaam onder 
de ribben en verwijdert bacteriën en ziektekiemen 
uit je bloed. Het is het sterkst doorbloedde onder-
deel van jouw lichaam. De milt helpt bij het goed 
werken van jouw afweersysteem. Ben je vaak moe, 
ziekig of grieperig dan is meestal de milt uit balans. 
Emotionele dingen kunnen daar ook mee te maken 
hebben zoals piekeren over het verleden of de toe-
komst. Als je afweer wat naar beneden gaat, kan het 
lichaam een seintje geven via een koortslip.  
Andere signalen kunnen zijn dat je overal van 
schrikt, een constant zenuwachtig gevoel hebben, 
slecht of weinig willen eten.  
Voor de koortslip kun je een zalf maken met citroen-
melisse (laat anderen er niet gebruik van maken 
vanwege besmetting).  
In “Kruidenkracht voor Tieners” staat dat beschre-
ven. Je kunt ook citroenmelissethee drinken voor de  
  

Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren 
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andere klachten of een tinctuur (een aftreksel in alcohol) maken. Nog een tip is sterke thee. 
Dus met veel citroenmelisse een thee zetten, deze af laten koelen en deppen op de koortslip. 
 
Ook een leuk recept is de “Antipiekerchocolademelk”. Ik heb een variatie op het oorspronke-
lijke recept in het boek, want melk is niet goed verteerbaar na ons 4e levensjaar.  
Je neemt bijvoorbeeld een liter rijstmelk of havermelk of amandelmelk of kokosmelk en 25 
gram pure chocoladepoeder*.  
Warm de gekozen melk op los de poeder erin op. Doe er dan 20 gram citroenmelisseblad bij, 
een eetlepel lavendelbloemen**, de schil van een biologische sinaasappel *** en warm alles 
goed op.  
Zeef de chocolademelk en drink in kleine slokjes op. Maak je 1 beker klaar, deel dan de hoe-
veelheden in vieren. 
 

* Let op, liever geen chocola die Dutching heeft ondergaan (google dat maar eens      ). 
** Let op, niet de lavendel uit de bloemenwinkel, die zijn met vergif bespoten. Als ze een paar 
jaar in jouw tuin hebben gestaan is het gif wel verdwenen en zijn ze veilig te gebruiken. La-
vendel is ook rustgevend. 
*** Al is de sinaasappel biologisch, was de schil met zuiveringszout onder de warme kraan. 
 
We hebben appelbomen in de tuin en daar ben ik zo blij 
mee. Ze heten “Schone van Boskoop”.  
Weet je APPEL geeft minderwaardigheid een duw door 
jezelf in het middelpunt te zetten. 
 Het heeft met lijfvertrouwen te maken. Meestal rond 
eind augustus zijn mijn appels rijp. Voor iedere appel-
soort is dat een beetje anders. Als ze klaar zijn om te 
plukken dan merk ik dat meestal als de kraaien ervan 
beginnen te snoepen. Als test snijd ik dan een appel 
doormidden. Als de pitjes bruin zijn en de appels ruiken 
lekker zoet, dan zijn ze rijp om te plukken.  
 
Een appel eten kan helpen als je het gevoel hebt dat het leren niet zo goed wil lukken en bij 
ronddraaiende gedachten als je in slaap wilt komen. Een appel helpt bij zelfbeheersing, om 
helder te denken en een evenwichtig gevoel te krijgen.  
Bovendien helpen ze goed bij de spijsvertering, zorgen voor een zachte huid en helpen bij 
heesheid of hoest. Wist je dat je thee kunt drinken van de schillen van biologische appels?  
Een minderwaardigheidsgevoel, wat is dat nu eigenlijk. Je kunt ontevreden zijn over je uiter-
lijk, je niet goed genoeg voelen vergeleken bij anderen, verlegen of angstig zijn. Terughoudend 
zijn of schaamte voelen. Als je een fout maakt, dat is niet erg. Je bent aan het leren. Bij mijn 
ouders hing vroeger een bordje boven de kamerdeur met de tekst: Wie niets maakt, maakt 
ook geen fouten!  
En jouw uiterlijk kun je niet vergelijken, want we zijn allemaal uniek. En jij bent mooi zoals jij 

bent, punt uit      . 
 
  

WEES JEZELF NIET DIE ANDER 
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Laten we nu ook een BERKENBOOM in de tuin hebben staan. Op het 
hoekje van het water met een prachtige kroon.  
In de zomer mag ik er graag even onderliggen in mijn hangmat en 
door de bladeren naar de lucht turen. Toen we in het huis van mijn 
man zijn opa en oma trokken, stond de berk er al en dat is alweer 
35 jaar geleden. Je herkent de boom aan zijn wittige bast.  
De berk heeft met lef te maken. Je angsten onder ogen durven ko-
men. Ze hebben ruitvormige bladeren die vroeg in het voorjaar lek-
ker zoet zijn.  
Als de jonge bladeren net uitkomen, dan kun je ze plukken voor thee 
en in gerechten. Niet de bladeren van tak ritsen, maar stuk voor stuk 
verspreid over de boom eraf halen.  
Voor zalf en tinctuur gebruik je de bast van de jonge takken. Het sap 
van de berk kun je aftappen vanaf januari tot half maart en gebrui-
ken als reiniging van je lichaam.  
Berkenthee is heel goed in te zetten bij somberheid en niet van de 
bank af kunnen komen. Het werkt vooral goed op de nieren en de 
nieren hebben ook te maken met de emotie angst. Heb je nierklach-
ten dan mag je ook naar jouw angsten kijken. Weet je wie berken-
takjes met blad ook lekker vinden? Konijnen en cavia’s, maar geef 
ze alleen af en toe. Het helpt hen ook goed hun gezondheid op peil te houden. 
 
 
BEUK wordt niet zo veel meer als kruidenmiddel 
gebruikt. Wel als een bloesemremedie en de noot-
jes kun je in de herfst eten. Lekker als ze geroos-
terd zijn.  
Toch kun je hem goed inzetten als aftreksel van 
bast en bladeren om je mond te spoelen voor ge-
zond tandvlees en bij kiespijn. Of om mee te dep-
pen bij huidontstekingen.  
Voor geneeskracht gebruik je twee- of driejarige 
takken die je oogst als de bladeren van de bomen 
zijn. Dus in de herfst of voordat er nieuwe blad 
uitloopt in het voorjaar.  
 
Je voegt het net uitgelopen beukenblad toe aan een tinctuur. Als je langdurig ziek bent ge-
weest dan kan beuk helpen jouw eetlust weer op te krikken.  
Wat heeft beuk nu te maken met overtuigingskracht? Weet je als beuk begint te groeien dan 
krijgt hij een kroon met een dicht bladerdak. Andere zaailingen kunnen dan niet dicht bij de 
stam ook gaan groeien. Er is geen plaats voor een andere beuk onder de kroon. Als je emoti-
oneel kijkt dan gaat beuk over mensen die anderen snel veroordelen en denken dat ze niet bij 
hen passen. Ze luisteren niet zo goed wat een ander zijn mening is. Ze kunnen zich ook ergeren 
aan ‘domme’ mensen en jaloers zijn op de ander. Als je zo bent dan vreet dat energie en houd 
je weg van wat je zelf echt leuk vindt. Als je het bij jezelf merkt, zet dan snel die knop om. 
Want wat je ziet, denkt en zegt dat ben jezelf! 
  

Mijn neefje samen met mijn man aan 

het paaseieren zoeken bij de berk. 

Raak niet gehecht aan overtuigingen, je bent geboren om 

uniek te zijn! 
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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. 
 

Toon lef en zelfvertrouwen, volg je eigen pad…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, Wikipedia, eigen foto 

_____________________________________________ 
 

Boek van de maand 
 
Deze maand een viertal boeken als boek van de maand, boeken die ons interessant lijken voor een 
ieder. 
 

De heilzame kracht van bitterstoffen 

Hoe bitterstoffen het lichaam en de geest versterken, de darmen ondersteunen en je slank maken 
Andreas Hammering  
 
Bitterstoffen - de vergeten geneesmiddelen Bitterstoffen zijn allang in de verge-
telheid geraakt.  
Ze worden bewust uit onze voeding gehaald omdat we een natuurlijke voorkeur 
hebben voor zoet. Dat is echt jammer, want bitterstoffen zijn in veel opzichten 
heel nuttig voor onze gezondheid. Ze zorgen voor een zuivere huid, strak bind-
weefsel en heldere gelaatstrekken, ze ontgiften en maken op een natuurlijke 
manier slanker. Bovendien dragen ze bij tot een goed humeur en een positieve 
instelling. Het wordt dus de hoogste tijd om weer bittere groenten en fruit op 
het menu te zetten!  
Herontdek dankzij dit boek de helende werking van bitterstoffen en de manier 
waarop ze ingezet kunnen worden bij verschillende klachten. Andreas Hamme-
ring heeft zich als arts bekwaamd in de traditionele en natuurgeneeskunde. Hij schoolde zich onder 
andere bij in ayurvedische geneeskunde en homeopathie. Zijn jarenlange ervaring en kennis maken 
van hem een expert op het gebied van alternatieve geneeswijzen. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789044749328&PC=427870AA 
 
 

Cleanse to Heal (Ned. editie)  

Anthony William 
Genezingsplannen voor mensen die lijden aan angstaanvallen, depressie, acne, eczeem, de ziekte van 
Lyme, darmproblemen, hersenmist, gewichtsproblemen, migraine, opgeblazen gevoel, enz.  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789044749328&PC=427870AA
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Denk je dat je jezelf niet hoeft te reinigen? Vergeet het maar. In de wereld van 
vandaag de dag bedreigen de gifstoffen en ziekteverwekkers die chronische 
ziekten veroorzaken onze gezondheid.  
Dat begint al voordat we geboren worden en blijven terwijl we in ons dagelijks 
leven leven. Reinigen is een cruciaal instrument om jezelf en je dierbaren te 
beschermen – zolang je het op de juiste manier doet. Daarom is dit boek voor 
jou geschreven.  
 
Anthony William, het Medical Medium, heeft een enorme schat aan inzichten 
en informatie gebundeld in één bron voor allerlei reinigingen, om te beginnen 
met zijn bejubelde negendaagse 3:6:9-reiniging en daarnaast levensreddende 
programma's voor specifieke gezondheidsproblemen – inclusief de reiniging 
voor de bestrijding van ziekteverwekkers, de ochtendreiniging, de reiniging 
door middel van mono-eten en de reiniging voor het ontgiften van zware me-
talen. 
Het 6e boek van Medisch Medium Anthony William, telt 656 pagina's en beschrijft o.a. het volgende:  
- hoe je de reiniging moet kiezen die het beste voor jou is;  
- een diepe duik in de oorzaken van bijna 200 klachten en aandoeningen, met een overzicht van sup-
plementen (inclusief doseringen) die je kunt kiezen als aanvulling op je reiniging;  
- meer dan 75 recepten en voorbeeldmenu's om je te ondersteunen bij je Medical Medium-reiniging; 
- essentiële dingen die je wel en niet moet doen, inclusief aanpassingen en alternatieven;  
Anthony William is de grondlegger van de wereldwijde bleekselderijsapbeweging   
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665522&PC=427870AA 
 
 

De vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn 

Dit boek gaat ervoor zorgen dat je je beter voelt, gelukkiger bent en langer leeft 
David R.Hamilton 
 
Het is wetenschappelijk bewezen dat vriendelijkheid de hersenen veranderen, 
een impact heeft op het hart en het immuunsysteem, een remedie is tegen 
depressie en zelfs het verouderingsproces vertraagt.  
We zijn eigenlijk genetisch geconstrueerd om aardig te zijn.  
In De vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn laat David Hamilton ons zien dat de 
effecten van vriendelijkheid dagelijks gevoeld worden door ons zenuwstelsel. 
We voelen ons gelukkiger en gezonder als we vriendelijk zijn. In zijn nuchtere 
en toegankelijke stijl laat David zien hoe:  
* Vriendelijk zijn ons gelukkiger maakt;  
* Vriendelijk zijn goed is voor ons hart; 
* Vriendelijk zijn het verouderingsproces vertraagt; 
* Vriendelijk zijn onze relaties met anderen verbetert; 
* Vriendelijk zijn besmettelijk is. 
Ondanks wat je misschien is verteld, zijn wij van nature niet egoïstisch. De waarheid is, dat we van de 
nature vriendelijk zijn. 'Vriendelijkheid is een krachtig medicijn. Door vriendelijkheid bewust te gaan 
trainen zal je leven op solide, meetbare wijze gaan verbeteren – een betere gezondheid, meer inner-
lijke vrede, dagelijkse overvloed, enorme vreugde en meer liefde.  
Dit inspirerende boek van dr. Hamilton laat je zien hoe.  
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665522&PC=427870AA
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David Hamilton is een voormalig wetenschapper uit de farmaceutische industrie. Hij is nu een bestsel-
lerauteur die de hele wereld over reist en lezingen en workshops geeft om mensen te helpen de kracht 
die de geest op het lichaam heeft te begrijpen. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665478&PC=427870AA 
 
 

Kanker is geen ziekte 

Het is een genezingsmechanisme 
Andreas Moritz 
 
De titel Kanker is geen ziekte kan voor de een verontrustende, voor de andere 
provocerend, maar voor iedereen bemoedigend zijn. Als je voldoende open 
staat voor de mogelijkheid dat kanker eigenlijk geen ziekte is, kan dit boek je 
een diepgaande onthulling brengen die je leven zal veranderen. In deze bijge-
werkte en uitgebreide editie (maar liefst 448 pagina's) van Kanker is geen 
ziekte beschrijft Andreas Moritz dat kanker een lichamelijk symptoom is dat 
de laatste poging van het lichaam uitdrukt om levensbedreigende ophopingen 
van het bloed en gifstoffen in cellen aan te pakken. 
 
Dit boek confronteert je met een radicaal nieuw begrip van kanker - een begrip dat een revolutie van 
het huidige kankermodel betekent. Kanker is geen ziekte laat je zien waarom traditionele behandelin-
gen van kanker en zelfs de diagnose van kanker vaak fataal zijn, wat kanker eigenlijk veroorzaakt, en 
hoe je de obstakels die het lichaam die zichzelf genezen, kunt verwijderen. Kanker is geen dodelijke 
aanslag op je leven; integendeel, deze 'verschrikkelijke' ziekte' is de laatste, wanhopige poging van het 
lichaam om je leven te redden. 
Tenzij we onze opvatting van wat kanker echt is veranderen, zal hij doorgaan met de bedreigen van 
het leven van bijna 1 op de 2 mensen. 
Dit boek biedt degenen die het gevoel hebben slachtoffer te zijn de mogelijkheid om die gevoelens om 
te zetten in de weer controle nemen over het eigen lot en om ziekte om te zetten in gezondheid. 
Door zijn holistische aanpak heeft hij bij gevallen van terminale ziekten, waar reguliere genezingsme-
thoden niets kon uitrichten opzienbarende successen geboekt. 
Sinds 1988 is hij de Japanse geneeskunst shiatsu, die een diepgaand inzicht in het energiesysteem van 
het lichaam heeft gegeven. Daarnaast heeft hij acht jaar aan actief onderzoek naar het bewustzijn en 
de belangrijke rol van het gebied van de verbondenheid tussen lichaam en geest gewijd. 
Helaas is Andreas Moritz een aantal jaren geleden overleden. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665218&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 website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
Het kost jou niets extra’s!!!.  
En we zijn ontzettend dankbaar dat lezers van onze nieuwsbrieven gehoor geven aan deze oproep, 
elke maand worden er een aantal boeken via onze linkjes besteld.  Super!!!  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665478&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665218&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Een dringende oproep met een aanbieding… 
Help jij mee om oude kennis in je omgeving te delen? 
 
Als we spreken over ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen dan presenteren we niets nieuws. 
Welnee, onze verre voorouders waren hiermee al bekend. Zij 
plukten van alles wat er om hen heen groeide, wat zij ver-
werkten in de maaltijden. 
De groente groeit voor onze voeten, tussen de voegen van 
tegels, in de bossen, in weides, op daken wanneer daar zaad 
is geland, oftewel: overal waar we kijken komen we eetbaar 
groen tegen. 
Kunnen we overal plukken? 
Het antwoord is heel simpel: nee!  
Nee… Omdat we te maken hebben met vervuiling door heel 
veel verschillende invloeden. Maar daarentegen kunnen we 
wel genieten van wat we in onze tuinen toelaten of bewust 
aanbrengen, wat in de buurt van ons huis groeit waar je wel 
ongestoord kunt oogsten en als we oplettend zijn dan valt er 
heel veel te vinden. 
 
We kunnen overleven op brandnetels en water… 
Een kreet die ik al jaren hanteer, in het verleden luchtig tijdens lezingen en wandelingen, maar 
tegenwoordig gezien de huidige ontwikkelingen steeds indringender. 
Is dat leuk? 
Nee, maar het is wel fijn om het te weten en wie openstaat voor meer informatie hoeft het 
niet alleen met brandnetels te doen. 
Er is zoveel waar je wellicht verbaasd over zult zijn wat je in de keuken kunt verwerken, tot 
vele tuinplanten aan toe waarvan je vermoedelijk niet zou bedenken dat ze je kunnen dienen 
in de vorm van groente, of als smaakmaker voor olie, azijn of andere culinaire bezigheden. 
 
Deze oproep is eigenlijk een NOODOPROEP! 
Nood? 
Ja, in die zin, de wereld is zich in een rap tempo aan het veranderen en er staat ons nog heel 
veel te wachten als we vele ontwikkelingen volgen. 
Wanneer het geldsysteem inklapt zal het veel lastiger worden om via de gewende route 
groente, fruit en kruiden te kopen. 
MAAR… wie beseft, en daarmee aan de slag gaat, dat de natuur ons zoveel te bieden heeft, 
weet dat hij of zij altijd voedsel kan vinden. 
Kokkerellen kun je op vele manieren. Onze verre voorouders beschikten ook niet over luxe 
keukens en prachtige serviezen maar wisten zich uitstekend te redden. 
Wanneer er nood aan de man komt dan zullen velen naarstig op zoek gaan naar de juiste 
informatie. 
En daarom… 
Ja DAAROM kun je via Project7-blad in het bezit komen van vier boeken boordevol informatie, 
compleet gericht op een jaar rond groenten, kruiden en eetbare bloemen oogsten voor de 
maaltijd. 
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Wie een moestuin heeft en dergelijke gewassen toelaat is helemaal rijk. 
Wie een siertuin heeft en andere gewassen toelaat kan een behoorlijke verzameling om zich 
heen creëren en zelfs verbaasd zijn over wat er eetbaar is waar hij of zij nog nooit aan gedacht 
heeft. 
Vier boeken gericht op alle seizoenen, elk boek 155 bladzijden. 
Foto’s van de gewassen zoals zij er op dat moment uitzien. 
Recepten ter inspiratie om eenieder alleen maar op weg te helpen. Je kunt de recepten let-
terlijk namaken maar je kunt ze ook gebruiken om op ideeën te komen. 
De voorbeelden zijn uitsluitend gericht op gangbare gerechten, niet moeilijk, niet tijdrovend, 
maar wel boordevol energie gevende, vitamine- en mineralenrijke ingrediënten. 
 
Wie de vier boeken in zijn of haar bezit heeft kan daarmee ook anderen inspireren en samen 
genieten. 
Het ‘wilde’ genieten is bedoeld om de oude kennis die onze voorouders zo normaal vonden 
weer te doen herleven. 
Inmiddels kunnen we vertellen dat we alleen maar lovende reacties krijgen van hen die de 
boeken in hun bezit hebben. 
Het boek gericht op de winter is recent uitgekomen en we kunnen nu of een deel apart leveren 
of alle vier delen tegelijk aanbieden. 
Wie alle vier delen in huis heeft kan een jaar rond voedsel scoren in de eigen omgeving. 
Alleen, of samen met anderen. 
Deze boeken zijn ook zeer geschikt ter ondersteuning bij workshops, cursussen, en wandelin-
gen, gericht op wat eetbaar is in de vrije natuur. 
 
Naast de boeken presenteren we ook ansichtkaarten gericht op ditzelfde onderwerp. 
Hoe leuk is het om een pakje kaarten cadeau te geven in plaats van bijvoorbeeld een bos 
bloemen? 
Hoe leuk is het om iemand per post te verrassen met ansichtkaarten en/of boeken? 
Ook dat is mogelijk, wat jij aan iemand wilt geven kan naar die persoon gezonden worden. 
Je mag dan ook aangeven wat er namens jou op een bijgevoegde kaart geschreven mag wor-
den. 
 
De boeken kunnen per stuk besteld worden. In Nederland leveren we inclusief verzendkosten. 
Per deel € 24,95 
De boeken kunnen ook als set besteld worden. 
Mail Barbera: Barbera@project7-blad.nl als je één of meerdere delen wilt. Of … als je belang-
stelling hebt in de complete set.  
 
We doen de AANBIEDING van de vorige maand in de herhaling: 
Bestel de complete set van vier boeken  en twee kaartensets A en B voor de prijs van € 99,95 
Nieuwe aanbieding: Bestel de complete set van vier boeken  en drie kaartensets A, B en C 
voor de prijs van € 109,95 
 
De kaarten Set A – Set B – en Set C kunnen afzonderlijk aangeschaft worden. 
Elke set bevat 10 verschillende kaarten. 
 
 

mailto:Barbera@project7-blad.nl
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AANBIEDING: 
Set A, B of C kost € 15,00 per set inclusief verzenden, MAAR nu met 10 enveloppen erbij om 
ze mooi beschermd te kunnen verzenden. 
Alle drie sets samen inclusief 30 enveloppen niet voor € 45,00 maar voor € 37,50 inclusief 
verzendkosten in Nederland. 
 
Voor enkele boeken en de pakjes kaarten vragen we buiten Nederland € 5,00 in de bijdrage 
van de verzendkosten. 
Voor het complete boekenpakket € 15,00 bijdrage in de verzendkosten. (Daar kan niemand 

voor rijden.      )  
Help jij ook mee om in sneltreinvaart in je eigen omgeving duidelijk te maken wat er allemaal 
om ons heen groeit, dat we als gezonde groenten kunnen opdienen en gratis kunnen scoren? 

Als je dat gaat toepassen dan heb je met een paar weken de boeken er alweer uit.       
 
Bestellen? 
Barbera@project7-blad.nl  
 
Dank namens velen die nu nog niet kunnen weten dat ze heel veel gratis en voor niets kunnen 
eten! 
 
Anneke 
 
  

mailto:Barbera@project7-blad.nl
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Schitterend... We hebben genoten 

 
Duinen, de zee, planten, bomen, struiken, zand, kleine bloemen, van alles en nog wat waar 
Moeder Natuur ons van laat genieten hebben wij aanschouwd in de kop van Noord-Holland. 
Wat hadden we donderdag een mazzel... 
Het uitje naar de donkere duinen bij Den Helder hadden we laatst afgeblazen omdat het op 
die dag ging regenen. Niet te zuinig. 
Die donderdag was de enige slechte dag in die week. 
Wat in een goed vat zit verzuurt niet dus stond de wandeling door de duinen naar het strand 
donderdag 20 mei in onze agenda. 
Nu was het omgekeerd en bleek deze gekozen dag de mooiste dag van de week te zijn. Droog 
en zon.  
De donkere duinen is een aangeplant dennenbos bij Den Helder. Je kunt daar heerlijk wande-
len en de diversiteit is groot qua landschap beleving. Via bos naar de duinen en vervolgens 
naar het strand om via de duinen en het bos weer terug te lopen. 
Een aanrader. 
De zee en zijn schatten... 
Heerlijk uitgewaaid. 
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Tekst en Foto's: Anneke Bleeker© 

_____________________________________________ 

 

 

Kijk eens even naar 
onszelf. 
 
Kijk eens naar onszelf. 
Alles is achterstevoren, alles is onder-
steboven: 
Artsen vernielen gezondheid, 
Rechters vernielen gerechtigheid, 
Psychiaters vernielen de geest, 
Wetenschappers vernielen waarheid, 
Grote media vernielen informatie, 
Religies vernielen spiritualiteit en  
Overheden vernielen vrijheid. 
 
Michael Ellner 
 
Vertaling: Frank Bleeker 
 

 
  

https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?__cft__%5b0%5d=AZXOESjJ8psbA56dJnda-JXuf88RndjjpxZ2ST87MYKRbeZj8vvVWkDVFBCztzR0eUF1L105AJyVZ6BoHuhqUzvXExM72vTRTLfml55FRLiuFuLL0frKCev5gv73C0i5nxI&__tn__=-%5dK-R
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Vaccinvrij 
 
DE VERHAALLIJN IN DE MEDIA – 3 MILJARD US DOLLAR VOOR COVID-19 MARKETING CAMPAGNE 
 
Als een product goed is, waarom moeten er dan miljarden 
dollars en Euro’s uitgegeven worden om het te promoten? 
Veel mensen geloven de mooie of enge verhaaltjes die regel-
recht afkomstig blijken zijn van de marketing afdeling van de 
farmaceutische industrie. Het onderstaande artikel is ge-
schreven door Barbara Loe Fisher en eerder gepubliceerd op 
NVIC.org 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-verhaallijn-in-de-media-
3-miljard-us-dollar-voor-covid-19-marketing-campagne/ 
 
 
HET IMMUUNSYSTEEM ONDER VUUR: IN GESPREK MET DR. ROBERT GORTER (1) 
 
In een vrede reeds gewonnen praat Sven Hulleman met Prof. 
Robert Gorter. Deze informatie is enorm belangrijk. Er zullen 
meerdere gesprekken volgen. In dit eerste deel spreken zij 
onder andere over het immuunsysteem, het verschil tussen 
griep- en coronavirussen, mondkapjes, statistiek, vaccinatie 
en het mogelijke risico op prionziekten. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/het-immuunsysteem-onder-
vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-1/ 
 
 
VACCINATIEPASPOORT – ONRECHTMATIGE VRIJHEIDSBEROVING EN POLITIEK GEKLUNGEL? 
De Telegraaf kopt op 05-05-21: ‘Vaccinatiepaspoort gaat ook in binnenland gelden.’ Boem – alsof het 
al een voldongen feit is. Het is al besloten. De bevolking hoeft alleen nog maar het prikje te gaan halen 
en dan kunnen we “veilig” terug naar normaal. 
Het lijkt wel als of er alleen nog maar wordt gelogen. 
Leugen 1. Het besluit is op 05-05-21 nog niet genomen, 
maar moet nog door de Tweede Kamer worden goedge-
keurd. 
Leugen 2. We gaan met of zonder vaccinatiepaspoort niet 
terug naar normaal. 
Leugen 3. Het vaccinatiepaspoort gaat niet over veiligheid. 
Het gaat over het volgen van mensen en over het vastleggen 
van privacy-gevoelige data. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccinatiepaspoort-onrecht-
matige-vrijheidsberoving-en-politiek-geklun-
gel/?fbclid=IwAR2lzILjSejzaXD-fpjfilyHpDUA89qRzPDRbQxYohSqZhDoM2gogBYnocI 
 
 
BREAKING: FLORIDA BEËINDIGT ALLE COVID-19 MAATREGELEN 
 
De governeur van Florida Ron DeSantis heeft een ongelooflijk positief precedent geschapen voor de 
‘Health Freedom Movement’ in de VS, en de hele wereld, door gebruik te maken van zijn uitvoerende   

https://stichtingvaccinvrij.nl/de-verhaallijn-in-de-media-3-miljard-us-dollar-voor-covid-19-marketing-campagne/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-verhaallijn-in-de-media-3-miljard-us-dollar-voor-covid-19-marketing-campagne/
https://stichtingvaccinvrij.nl/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-1/
https://stichtingvaccinvrij.nl/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-1/
https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccinatiepaspoort-onrechtmatige-vrijheidsberoving-en-politiek-geklungel/?fbclid=IwAR2lzILjSejzaXD-fpjfilyHpDUA89qRzPDRbQxYohSqZhDoM2gogBYnocI
https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccinatiepaspoort-onrechtmatige-vrijheidsberoving-en-politiek-geklungel/?fbclid=IwAR2lzILjSejzaXD-fpjfilyHpDUA89qRzPDRbQxYohSqZhDoM2gogBYnocI
https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccinatiepaspoort-onrechtmatige-vrijheidsberoving-en-politiek-geklungel/?fbclid=IwAR2lzILjSejzaXD-fpjfilyHpDUA89qRzPDRbQxYohSqZhDoM2gogBYnocI
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bevoegdheden om alle lokale COVID-19 maatregelen met 
onmiddelijke ingang te beëindigen. En door het onderteke-
nen van een wetsvoorstel dat de regering aanzienlijk zal be-
perken in hun vermogen om scholen, en bedrijven te slui-
ten. 
  
Tijdens een persconferentie in een restaurant in St. Peters-
burg, FL, kondigde Gov. Ron DeSantis aan dat hij een uitvoe-
rend bevel heeft ondertekend dat alle lokale coronavirus-
verplichtingen met onmiddellijke ingang opschort, en dat 
ook alle overgebleven lokale COVID-19 noodorders met in-
gang van 1 juli ongeldig zal maken. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/breaking-florida-beeindigt-alle-covid-19-maatregelen/ 
 
 
HYDROXYCHLOROQUINE: DE LUIS IN DE PELS VAN DE VACCININDUSTRIE 
 
Als we een goed werkzaam medicijn zouden hebben tegen 
COVID-19, dan zou er geen noodzaak zijn voor maatregelen, 
noch voor het overhaast ontwikkelen en op de markt bren-
gen van een vaccin. In de praktijk heeft hydroxychloroquine 
bewezen goed te werken als het wordt toegediend in een 
vroeg stadium in combinatie met zink en Azitromycine. Het 
werkt, dus het mag niet gebruikt worden? 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/hydroxychloroquine-de-luis-
in-de-pels-van-de-vaccinindustrie/ 
 
 
BLCKBX – CHINESE TOESTANDEN NA VACCINATIE-APP – EEN SOCIAL CREDIT SYSTEM IS DICHTBIJ? 

De volgende schokkende informatie is uiterst belangrijk. Kijk alstublieft en deel deze informa-
tie. 
 

Blckbx bericht het volgende: 
Via Signal bereikte ons een tweet van TalkRadio 
waarin Julia Hartley-Brewer een interview deed 
met Silkie Carlo van Big Brother Watch, een privacy-
waakhond uit de UK. Het gesprek duurde slechts 6 mi-
nuten maar is een “MUST SEE” voor iedereen. De 
Britse overheid heeft het NHS app – waarin het vacci-
natie paspoort is geïntegreerd – een update gegeven 
en de dingen die ze over hun burgers willen weten be-
ginnen meer en meer te lijken op de Chinese “social 
credit score” vertelt Silkie Carlo. “Dit mogen we nooit toelaten want de overheid is er voor 
ons en wij niet voor hen”, besluit Julia Hartley-Brewer. 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-chinese-toestanden-na-vaccinatie-app-een-social-credit-sys-
tem-is-dichtbij/ 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/breaking-florida-beeindigt-alle-covid-19-maatregelen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/hydroxychloroquine-de-luis-in-de-pels-van-de-vaccinindustrie/
https://stichtingvaccinvrij.nl/hydroxychloroquine-de-luis-in-de-pels-van-de-vaccinindustrie/
https://twitter.com/JuliaHB1
https://twitter.com/silkiecarlo
https://bigbrotherwatch.org.uk/
https://www.nhs.uk/nhs-services/online-services/nhs-app/
https://app.nos.nl/social-credit-score/index.html
https://app.nos.nl/social-credit-score/index.html
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-chinese-toestanden-na-vaccinatie-app-een-social-credit-system-is-dichtbij/
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-chinese-toestanden-na-vaccinatie-app-een-social-credit-system-is-dichtbij/
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We worden blij gemaakt met een dode mus 
 

 
Als je iemand blij maakt met een dode mus, stel je iemand iets goeds in het vooruitzicht, wat uiteinde-
lijk waardeloos blijkt te zijn. 
 
In mijn beleving is het Nederlandse volk, en in het bijzonder de horecabranche, dinsdag 20 april blij 
gemaakt met een dode mus.  
 
Wat klinkt deze krantenkop mooi: “Ondanks waarschuwingen zet het kabinet toch de eerste versoe-
pelingen door. ‘Wij hebben een bredere afweging te maken.’”  
 
Daarbij benadrukte Hugo de Jonge tijdens de persconferentie nog wél even dat het feit, dat we over 
de piek van de zogenaamde derde golf heen gekomen zijn, niet te danken is aan ons voorbeeldige 
gedrag, maar dat we dat aan de vaccinaties te danken hebben (…) en dat het komt omdat steeds meer 
mensen de ziekte al hebben doorstaan.  
 
Ik word kotsmisselijk van het feit dat we elke keer door deze twee ‘heren’ weer aangesproken worden 
op ons gedrag en verder wordt bij zijn mededeling heel gemakkelijk vergeten dat bij minstens negen 
verzorgingstehuizen in Nederland het gros van de bewoners stierf na de eerste vaccinatieronde en dat 
er sowieso behoorlijk wat vraagtekens zijn in verband met de bijwerkingen rondom de vaccinaties in 
het algemeen en die van AstraZeneca en Janssen & Janssen (Johnson & Johnson) in het bijzonder. 
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Hoewel we al ruim een jaar te horen krijgen dat Rutte en De Jonge hun beleid baseren op de adviezen 
van het Outbreak Management Team en het RIVM schijnt het zo te zijn dat de leden van beide advies-
organen vinden dat we helemaal nog niet over de piek van die zogenaamde derde golf heen zijn, terwijl 
onze ‘Gezondheidsminister’ iets anders beweert. Noem mij een ‘achterdochtige wappie’, maar ik be-
denk me dan dat dit misschien bewust zo gedaan wordt om ten eerste het Nederlandse volk ervan te 
overtuigen dat Rutte en De Jonge met ons meedenken en het allerbeste met ons voorhebben en om 
ten tweede in de nabije toekomst, na het nodige gegoochel met de cijfers, de welbekende broekriem 
weer aan te halen en ons op te zadelen met (juist!) nog strengere maatregelen.  
 
Het kabinet concludeert opeens, ná bestudering van de modellen van het RIVM (…), geheel eigenhan-
dig dat die zogenaamde deskundigen ernaast zitten en dat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames niet 
meer zal stijgen, maar zeer binnenkort zelfs zal dalen. Op basis daarvan durft het kabinet per 28 april 
de eerste ‘voorzichtige’ stappen te zetten: Gemakkelijker winkelen, ’s middags (…) naar het terras, iets 
meer bezoek thuis en de avondklok afschaffen. 
 
Dat gemakkelijker winkelen en iets meer bezoek thuis is sowieso een lachertje! Tot nu toe mochten 
we met z’n allen onbeperkt naar de supermarkt, de bakker, de slager en Het Kruidvat, waar blijkbaar 
geen kans is op overdracht van het virus, maar was het ‘levensgevaarlijk’ om met te veel mensen in 
modezaken, bouwmarkten et cetera te verschijnen. Wat dat thuisbezoek betreft was het ‘levensge-
vaarlijk’ als we met ons gezin bij oma op bezoek gingen, maar was er niets aan de hand als oma in haar 
eentje bij ons gezin op bezoek kwam. Nu mogen we ook weer met meer mensen naar de modezaken 
en de bouwmarkten et cetera én mag oma haar zus meenemen als ze bij ons gezin op bezoek komt; 
leuk als je je oudtante al heel lang niet meer gezien hebt. 
 
We worden blij gemaakt met een dode mus en wat betreft de afschaffing van de avondklok en de 
opening van de terrassen tot 18.00 uur is dat wel héél duidelijk! 
 
Dusss … we mogen vanaf 28 april wel weer ’s avonds onbeperkt naar het park, het bos of het strand, 
maar we mogen niet na 18.00 uur, met de (on-)nodige veiligheidsvoorschriften, lekker op een terras 
zitten?  
Als je de horecaondernemers écht tegemoet wilt komen en het volk met de naderende zomer écht blij 
wilt maken, kun je de terrassen toch, met zo nodig totaal overbodige veiligheidsvoorschriften, gewoon 
onbeperkt opengooien? Of geloven we nu écht dat het virus zich in Het Vondelpark (om maar eens 
een voorbeeld te noemen) rustiger houdt dan op een terras met overdreven veiligheidsmaatregelen?  
 
Het gros van de Nederlanders werkt van negen tot vijf, dus doordeweeks gaan die sowieso al niet naar 
een terras. Dat houdt in dat heel Nederland alleen op zaterdag en zondag op het terras kan zitten; en 
dan nog maar tot 18.00 uur.  
 
Het Nederlandse volk in het algemeen en de horecabranche in het bijzonder, die op sterven na dood 
is, is blij gemaakt met een dode mus! 
 
Tekst: Leo Singor 
 
Foto: Jurrien Verheijen 
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De ‘Nederland is niet meer’ Limerick 
 

Met een leugenachtige premier die ge-

woon doorregeert 

en een rechtssysteem wat zich tegen de 

burgers keert, 

is alles, waar ons land bekend om stond, 

voorgoed verleden tijd. 

We leven nu in een land waar de dictato-

riale leugen goed gedijt 

en de burger niet meer door de overheid 

wordt geëerd.  

 

Leo 

_____________________________________________ 

 

We vervreemden in een bubbel 

Hoe meer we geloven dat er iets van buitenaf ons bestaan bedreigt, hoe eerder we geneigd zijn om 
een externe redder of redding te aanvaarden.  
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Het is dan ook niet ongebruikelijk dat machthebbers flink wat angst zaaien om een groep mensen een 
bepaalde kant op te laten bewegen, dan wel om ze op zijn minst in het gareel te houden.  
 
Waren het vroeger niet de dreigende oorlogen met naastgelegen stammen, buurlanden en nog onbe-
kende vijanden, dan wel de wraak van de Goden of de toorn van God, tegenwoordig zet men vooral in 
op terrorisme, klimaatopwarming en dodelijke virussen. 
 
De verhalen worden op dezelfde manier gebracht, vol emotie en herkenning van het eigen leven, zodat 
we er direct ingetrokken worden. Het zou namelijk zomaar jou kunnen gebeuren.  
 
Dit zorgt ervoor dat je rationele/analytische vermogens buitenspel worden gezet. Simpelweg omdat 
verhalen zo werken. Ze komen direct binnen in je rechterhersenhelft en werken door op je onderbe-
wustzijn.  
 
Door herhaling werkt zo’n verhaal als een assertiviteitstraining en kunnen niet alleen zaadjes in je on-
derbewuste worden geplant, maar krijgen ze ook voeding om uit te groeien, zodat ze daadwerkelijk 
een positieve verandering in je brein teweeg brengen.  
 
Indien we elkaar een positief en bekrachtigend verhaal vertellen, dan kun je daar vele voordelen in 
zien.  
 
Helende verhalen kunnen daardoor een enorme impact op je welbevinden, leven en geluksgevoel heb-
ben. Je vertelt jezelf, simpel gezegd, gewoon een veel beter verhaal en je leven vormt zich daarnaar. 
 
Storytelling wordt echter ook ingezet op vele andere fronten, met name als het gaat om de verkoop 
van producten en diensten, en op politiek gebied. Het merk Rutte zoals de VVD dit tijdens de laatste 
verkiezingen heeft ingezet, is daar onder andere een voorbeeld van. 
 
Door een goed narratief, dat continu herhaald wordt, krijg je een groep mensen zover dat zij hun leven 
in handen van de externe redder leggen, zonder dat zij enige kanttekening zetten bij de oplossing. 
Immers de dreiging lijkt reëel te zijn en zij voelen zich machteloos omdat ze zelf geen oplossing hebben. 
 
In het geval van een dreiging van buitenaf die ons in onze doodsangst raakt, is de impact van zo’n 
verhaal natuurlijk nog vele malen groter, dan al dan niet zonder nadenken dat nieuwe wasmiddel ko-
pen. 
 
Bijvoorbeeld als het gaat om ziekte ziet men dat er een enorm vertrouwen is in artsen, in de medische 
wetenschap en in de farmacie.  
 
Zelfs de meest analytische, zelfnadenkende en kritische persoon wordt een volgzame patiënt als hij in 
doodsangst verkeerd. Ja dokter, nee dokter, is goed dokter. De patiënt lijkt niet meer te kunnen na-
denken en stapt vol vertrouwen in het hem voorgestelde medisch circuit.  
 
Je ziet dit ook terug in de verandering rondom het begrip ‘informed consent’.  
 
Oorspronkelijk hield dit in: een daadwerkelijke uitgebreide informatievoorziening aan de patiënt met 
risicoanalyse en afweging van de voor- en nadelen, afgezet tegen de wensen van de patiënt en de 
verwachte levenskwaliteit. Op basis hiervan kon de patiënt een weloverwogen beslissing maken en 
startte de arts het gewenste behandeltraject. 
 
Tegenwoordig houdt het vooral in: een beperkte informatievoorziening, bijsluiters op aanvraag, uit-
gaan van vaststaand medisch-wetenschappelijk nut, de arts is de expert, en ook wettelijk gezien wordt   
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er nu steeds meer de nadruk gelegd op een gezamenlijke beslissing ten aanzien van het behandelplan. 
De arts lijkt de wens van de patiënt te kunnen gaan overrulen als dit zo doorgaat. 
 
Dit versterkt de toch alreeds afhankelijke relatie tussen arts-patiënt en de gedweeë volgzaamheid van 
de patiënt.  
Het is het gevolg van het verhaal dat ons al decennia wordt verteld:  
 
Dankzij de medische wetenschap, dankzij artsen en de farmaceutische industrie, leven wij al jaren lang 
en gelukkig. 
 
Ook met vaccins is dit het leidende narratief. 
De laatste tijd nemen bijvoorbeeld de informatiecampagnes over gordelroos toe. Met ondersteuning 
van de meest schrijnende verhalen wordt er verteld dat: er een kans van 1 op 4 is dat je dit in je leven 
krijgt; dat je afweersysteem afneemt naarmate je ouder wordt; dat de kans op infectieziekten dan dus 
groter wordt; en dat dit wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus dat waarschijnlijk al in je zit, 
klaar om actief te worden. 
 
De aangedragen oplossing is natuurlijk een vaccin, waarbij wel de kanttekening wordt gezet dat deze 
minder effectief werken bij mensen met een verminderd afweersysteem en er zelfs kans is op (ern-
stige) bijwerkingen vanwege een overactieve of juist onvoldoende immuunrespons.  
 
Het verhaal is echter zo schrijnend, de overtuiging dat je immuunsysteem zwakker wordt naarmate je 
ouder wordt zo sterk, en de angst voor ernstig lijden zo groot, dat ondanks dat dit vaccin dus helemaal 
niet geschikt is voor deze zogenoemde risicogroep hun reactie toch veelal is: ik neem hem maar voor 
de zekerheid. 
 
Het verhaal wordt zo goed verteld, dat men niet opmerkt dat het verhaal vol aannames zit, tegenstrij-
dig is en geen enkele garantie op gezondheid geeft. Integendeel. Toch gaat men erin mee. Het is im-
mers dit externe, levensgevaarlijke, grillige virus dat de vijand is, die hoe dan ook moet worden geëli-
mineerd. 
 
De ziektekiemtheorie is de basis van dit verhaal en tegelijkertijd het verdienmodel van de farmaceuti-
sche en medische wereld. Virussen zijn besmettelijk en men vaccineert om een soort van beschermd 
te zijn tegen deze externe levensbedreigers.  
 
Deze theorie gaat er ook vanuit dat het eigen lichaam geen of niet voldoende zelfhelend vermogen 
heeft, en dat het immuunsystemen niet afdoende werkt met name op jonge en op oudere leeftijd. 
 
Ziekte is de grootste doodsbedreiging, zo wordt ons al decennia verteld. 
En zolang we dit ook zo blijven zien, blijft dit verhaal het leidend narratief, blijven we ons door pande-
mieën laten controleren en blijven we onszelf en onze aarde vergiftigen. 
 
We leven ondertussen in onze zelfgecreëerde bubbel van onbewustzijn, vervreemden van het leven 
en ons fundament zakt steeds verder in. 
Het is dan ook tijd om ook dit verhaal te helen en te ontdekken wat werkelijke geZONdheid betekent. 
 
Liefs, Eveline  
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Een koning(-sdag) om heel snel te vergeten en nooit te 
herhalen 
 

Boven een artikel in het Nederlands Dagblad van woensdag 28 april staat de volgende krantenkop, wat 
tevens een citaat van koning Willem-Alexander is: ‘Een Koningsdag om nooit te vergeten en nooit te 
herhalen’. Nou … qua dat ‘nooit herhalen’ ben ik het in elk geval met hem eens. “Ik mis het contact 
met andere mensen. Maar ik heb vier vrouwen aan wie ik ontzettend veel steun heb.”, aldus onze 
vorst. Het is mooi voor hem dat hij steun aan zijn vrouw en dochters heeft en wat het contact betreft 
ben ik het alweer met hem eens, maar ik heb het flauwe vermoeden dat het gemis aan contact met 
andere mensen bij hem in een hele andere context staat dan bij mij en heel veel andere Nederlanders. 
  
Hij heeft in binnen- en buitenland zo zijn connecties en vermaakt zich wel; daar ben ik van overtuigd. 
Maar verder zit het mij nog steeds dwars dat hij ons traditiegetrouw in de steek liet toen het erop 
aankwam. Oké … zijn overgrootmoeder, opa en oma maakten het nog veel bonter toen ze het volk in 
de steek lieten tijdens de Duitse bezetting, maar de gedachte daaraan kwam wel even bij me boven 
toen Willem en Maxima vorig jaar in de herfstvakantie met hun gezin gezellig naar hun vakantieverblijf 
aan de Griekse kust gingen, terwijl heel Nederland gedwongen in een lockdown ging. Toch een soort 
van familiedingetje.  
 
Ik heb sowieso mijn vraagtekens bij Wilhelmina, Juliana, Bernard (met zijn Naziverleden) en de hele 
kliek die daarna geboren en aangetrouwd is en, zoals iemand het laatst naar mij verwoordde, het is 
bijna een parasitair systeem te noemen met een gezin wat pompeus luxueus woont en leeft op kosten 
van het volk dat elk jaar meer belasting moet betalen en er minder voor terugkrijgt.   
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Het enige wat ik de laatste decennia leuk vond aan Koninginnedag, en later Koningsdag, was de vrij-
markt. Maar voor het tweede jaar op rij moesten we dat missen. En daar kwam, voor de zoveelste keer 
sinds ruim een jaar, mijn gemis van contact met andere mensen om de hoek kijken.  
 
Wij wonen in het noordoosten van Friesland, vlakbij de grens met Groningen. Een dag voor Koningsdag 
begrepen we dat mensen wel in hun tuin spullen te koop aan mochten bieden; een soort van Hollandse 
yard sale. Omdat we tóch iets leuks wilden doen, en mijn vriendin Martine het idee had dat we in het 
Groningse Zuidhorn wel eens diverse tuinen met koopwaar aan zouden kunnen treffen, gingen we met 
z’n drieën (David, haar elfjarige zoon, ging ook mee) ’s middags vol goede moed die kant op. Wat viel 
dat tegen! In het centrum van Zuidhorn was het oorverdovend stil en al rijdend door het dorp kwamen 
we wijd verspreid vier verkooppunten tegen, waarvan het eerste nog het beste was. Daar vonden we 
voor vier euro twee broeken voor David en hij kreeg van de verkoopster een autootje ter waarde van 
twintig cent. Dat was onze totale buit van Koningsdag 2021. We werden alle drie down van de verlaten 
sfeer en besloten, tegen beter weten in, nog een kans te wagen in het vijf kilometer verderop gelegen 
Aduard. Daar was het nog erger! Het dorp lag er totaal verlaten bij en er was geen enkele ‘yard sale’ 
te bekennen. In een allerlaatste wanhoopspoging gingen we naar de stad Groningen en zelfs daar von-
den we niets. De binnenstad werd nog wel enigszins opgevrolijkt door studenten die her en der oranje 
uitgedost samenschoolden met de nodig alcoholica. We hebben een tijdje stilgestaan bij een groot 
grasveld middenin de stad waar zeker honderd, misschien wel meer, studenten het ontzettend gezellig 
met elkaar hadden. Hoewel we er in eerste instantie wel van konden genieten, werden Martine en ik 
er ongeveer tegelijkertijd ook droevig van, omdat de gehele aanblik ook iets had van vervlogen tijden 
die niet meer terugkomen. We zijn vanuit de stad naar Roden gereden en hebben daar onze Konings-
dag afgesloten met een ijsje. Dat was het dan.  
 
En dan te bedenken dat de hoognodige versoepelingen een dag ná Koningsdag doorgevoerd werden. 
Stel je voor dat het volk, na een jaar van ‘weinig-minder-minst’ een ontspannen feestdag had gehad 
met een vrijmarkt en open terrassen. Nee … dat kan natuurlijk niet! Maar die open terrassen kregen 
we wel een dag later toen iedereen weer naar het werk en naar school ging (...). Hoewel die versoepe-
ling sowieso nergens opslaat, want wat heeft werkend en schoolgaand Nederland door de week aan 
open terrassen als die om 18.00 uur moeten sluiten? Precies … alweer niets!  
 
Koningsdag 2021 staat voor mij symbool voor de tijd waarin we leven, voor een maatschappij waarin 
elke vorm van vreugde systematisch verwijderd is. Wat mij betreft is het een dag om juist heel snel te 
vergeten, maar inderdaad nooit meer te herhalen. Dat laatste mag van mij ook letterlijk en dat geldt 
ook voor de koning zelf. Zoals gezegd heb ik sowieso mijn vraagtekens bij het koningshuis, maar sinds 
ik weet dat opa Bernard een van de oprichters is van de Bilderberggroep en Willem en Maxima dikke 
vrienden zijn met Klaus Schwab, mag die hele ‘Oranje-onzin’ van mij wel afgeschaft worden. Dan maar 
geen jaarlijks terugkerende vrijmarkt. Daar kan ik wel mee leven.  
 
Samen met Rutte loopt onze koning over ‘Build back better’ te orakelen. Dat houdt in dat hij, terwijl 
hij zelf jaarlijks miljoenen aan belastinggeld opstrijkt, het blijkbaar wel een goed idee vindt dat het 
gepeupel, onder het World Economic Forum-motto ‘You'll own nothing and you'll be happy’, in de 
nabije toekomst niets meer bezit, maar volgens hem en zijn ‘ome Klaus’ wel heel gelukkig zal zijn (…). 
Zo’n koning hoef ik niet!  
 
Tekst: Leo Singor 
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De horde van vrouwelijke ontwakers is aangekomen 
 

 
'Er is een groep vrouwen die nu naar voren treden als een kracht waarmee rekening moet worden 
gehouden.  
De vrouwen die gevraagd worden om deel uit te maken van deze beweging, reageren al jaren op een 
innerlijke roep. Wat deze vrouwen gemeen hebben, is een diepe drang om de mensheid te herinne-
ren aan wat verloren is gegaan: toewijding aan de Goddelijke Moeder en al Haar Krachten van heling, 
genade, mededogen, vertrouwen, intuïtief weten en hart-gecentreerd bewustzijn. 
 
Elke vrouw zal een unieke rol spelen in dit Plan, maar ze delen allemaal een gemeenschappelijk 
thema in termen van wat ze moeten bijdragen aan het bewustzijn van onze planeet. 
De transformerende kracht van een vrouw die in contact staat met haar goddelijke essentie is iets 
dat niet langer kan worden verworpen, ontkend of afgewezen. Vrouwen over de hele wereld hebben  
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ervoor gekozen om hier in dit leven geboren te worden - om hun hart opnieuw te riskeren - om de 
broodnodige, dringende heling te brengen naar een planeet in crisis. 
 
Elke vrouw die dit heilige contract heeft (om haar aangeboren helende codes van vrouwelijke kracht 
weer terug naar vol bewustzijn op aarde te brengen), heeft een behoorlijk proces te verduren wan-
neer ze opnieuw met de diepe weerstand tegen de Godin en alles waar ZIJ voor staat geconfronteerd 
wordt. 
 
O ja, deze vrouw realiseert zich al vroeg haar eigen 'her-ontwaken'. 
 
Ze mogen me hier niet. 
 
Mijn kracht bedreigt hen. 
 
Toen ik hier de laatste keer was, verminderde ik mijn waarheid om niet de aandacht te vestigen op 
wie ik werkelijk ben. Ik leerde snel dat mijn heilige energie niet acceptabel is op deze planeet. Ik reali-
seerde me dat het anderen duidelijk ongemakkelijk maakte: het reflecteerde te veel de waarheid te-
rug naar hen, lieten ze naar zichzelf in de spiegel kijken en bracht hun Schaduw Zelven allemaal te 
snel aan het licht. 
 
O ja, deze Vrouw herinnert het zich. 
 
Ik heb onlangs tijdens mijn reïncarnaties hier besloten dat ik mijn eigen krachten zo zou verminderen 
om mezelf toe te staan voor lief genomen te worden, niet gerespecteerd, onteerd en weg gezet door 
anderen. Ik besloot dat het te beangstigend was om anderen mijn glorie en pracht te laten zien, dus 
verstopte ik me in toxische, ontkrachtende en zelfs relaties vol misbruik. 
 
O ja, deze Vrouw herinnert het zich - ik stond toe dat mijn lichaam, hart en Geest werden geschon-
den en beschaamd, gewoon opdat ik de status quo niet in gevaar zou brengen. Ik deed alsof ik 'nie-
mand' was, zodat al die ego-gedreven, comateuze zielen om me heen het gevoel zouden krijgen dat 
ze echt de controle hadden, dat ze de antwoorden echt wisten, dat ze echt alle oplossingen hadden. 
 
O ja, deze vrouw herinnert zich, geen wonder dat ik hier niet naar terug wilde. 
Hier vonden grote wreedheden plaats tegen de Vrouwelijke Ziel. Ik was een primaire ontvanger van 
de enorme wonden tegen de Spirit van de Godin. Ik heb te veel verdragen door toedoen van afgeslo-
ten, doodsbange, koude mensen met een gesloten hart die diep werden bedreigd door het Alziende 
Licht van het Universum. 
 
Vóór de reïncarnatie in dit leven hadden al deze vrouwen een gesprek met de Grote Godin. 
Zij herinnerde hen eraan dat hun Zielen de sterkste waren die in de Kosmos bestaan. 
Ze herinnerde hen eraan dat zonder hun Liefde, zonder hun Helende Aanwezigheid, zonder hun Uit-
straling en vermogen om Door de Sluier van Illusies heen te kijken, de aarde zou sterven. 
 
De Vrouwen protesteerden. 
 
In elk gesprek met de Grote Godin brak elke vrouw in oncontroleerbare tranen uit en schudde tot ze 
niet meer kon praten. 
Laat me alsjeblieft, alsjeblieft niet daarheen teruggaan. 
Niet op dit moment. 
Niet nu alles zo dicht, zo laag, zo verdraaid, zo angstig is. 
 
Laat me niet waden door de modder en een moeras van een mensheid die zo geworteld is in het ego.  
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Het grote aantal gesloten hart chakra's is ontmoedigend, Grote Moeder. We kunnen de trauma's niet 
nog een keer psychisch doorstaan. We willen in de sterren blijven, in de Grote Etherische Tempels 
blijven, voor altijd in het Licht rusten. 
 
We zijn moe. 
 
Nee, zei de Grote Moeder met liefde en vastberadenheid. 
Nee, zei de Grote Godin met ogen van inzet en toewijding. 
Nee, sprak de Grote Universele Shakti, met een hart vol vertrouwen en geloof. 
 
IK GELOOF IN JOU. 
 
JE BENT STERK, MATELOOS STERK. 
 
JE HEBT WAT ER NODIG IS. 
 
IK BEN ALTIJD MET JE, EN ZAL NOOIT VAN JE ZIJDE WIJKEN. 
 
Ik zal mijn afgezanten naar je sturen wanneer de Tijd in je aardse leven is aangebroken om deze Mis-
sie terug te vorderen. 
Vanaf dat moment zal alles in je Leven veranderen. 
Je zult het verdriet weer aanraken, je zult de zorgen weer aanraken, je zult de woede weer aanraken, 
je zult opnieuw de verloren Zielen aanraken die rouwden om je vertrek. 
Maar deze keer zul je vanuit diep in jezelf de Kracht putten om een noodlijdende, zieke mensheid 
naar gezondheid te leiden. 
 
Je zult de vrienden, collega's, partners en zielenfamilies vinden om je op de been te houden wanneer 
de energieën ruig worden. 
Het belangrijkste is dat je MIJN LICHT, MIJN STEM, MIJN LEIDING voelt op welke manier je het ook 
nodig hebt. 
 
Je zult geweldige werken van transformatie en genezing creëren op deze verzwakte planeet, ge-
naamd Aarde. En Ze zal weer je Thuis worden, voor een tijdje. 
Je zult je opnieuw verbinden met de liefde die diep in het Middelpunt van de Aarde wordt vastge-
houden, en je zult worden geleid hoe je je genezingsmethoden het meest effectief kunt gebruiken. 
Laat Je niet beïnvloeden door de angst die wordt opgewekt bij anderen die de kracht van jouw Licht 
niet kunnen weerstaan. 
 
Je zult een geweldige heling bewerkstelligen in iedereen die door jou wordt aangeraakt, terwijl je 
zelfs vonken van een nieuw ontwaken veroorzaakt, terwijl je voort gaat. 
 
Je zult je leven op Aarde deze keer geëerd, gerespecteerd en gevierd beëindigen. Dit zal in jullie alle-
maal een geweldig moment van Zielenresolutie markeren. Er zal vergeving zijn, omdat degenen die je 
eerder pijn hebben gedaan, naar je zullen worden aangetrokken om het goed te maken. Dit is een 
krachtig onderdeel van hun eigen karmische reis. Degenen die je in de steek hebben gelaten in tijden 
van vervolging, zullen je opnieuw opzoeken en opnieuw verbinding maken met grote liefde en zielen 
hereniging. 
 
Je moet deze boodschap vandaag horen, want de Horde Zusters die nu hier zijn verzameld, staan 
klaar om vooruit te gaan. 
Er komen dagelijks nieuwe richtlijnen van de Grote Moeder. 
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Er vindt nu een geweldige verbinding plaats, aangezien de Horde Vrouwelijke Lichtdragers de Aarde 
omcirkelt met hun Liefde. 
 
Ze zijn teruggekeerd, zoals beloofd, en ze zullen hun plicht doen. 
Bereid je voor op het verbreken van de stilte, terwijl duizenden en duizenden Spirituele Vrouwelijke 
Krachtpatsers hun stem vinden. 
. 
Dit is altijd verordend.' 
 
Bron: Sophie Bashford 

Nicole 
Sacred Wild Woman Medicine 
Artist~ Autumn Skye 
Via Stella Fairbairn 
Vertaling: Yvonne Bakker - The Essence of Life 

_____________________________________________ 

 

De ‘Er is iets héél goed mis!’ Limerick 
 

Als het antwoord op protesten voor vrijheid er één 

van fascisme is 

en vredelievende demonstranten belanden in de ge-

vangenis, 

dan moet je je afvragen: “Wat is er in hemelsnaam 

aan de hand?!” 

Want dit hoort echt niet bij het ooit zo sociale Ne-

derland. 

Dan kom je tot de conclusie: er is iets héél goed 

mis! 

 

Leo 

_____________________________________________  

De dwaas 

 

Een jaar geleden werd ik voor gek verklaard omdat ik waarschuwde voor wat er 

zou gebeuren. Nu word ik voor gek verklaard omdat ik niet meedoe met 

dingen die men toen zo gek vond. 
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‘Verdeel en heers’… al ruim tweeduizend jaar een be-
proefd concept 

 
‘Verdeel en heers’, in het Latijn ‘Divide et impera’, is afkomstig uit de Griekse Oudheid en wordt toe-
geschreven aan Philippus II van Macedonië (382-336 v.Chr.), bekend als de vader van Alexander de 
Grote. Hij gebruikte deze politieke strategie om de macht te behouden door Griekse stadstaten tac-
tisch tegen elkaar uit te spelen. Bepaalde gebieden of personen kregen van hem meer rechten dan 
andere gebieden of personen. Hierdoor ontstond er verdeeldheid tussen die partijen en kon Philippus 
rustig achteroverleunen. Zoals bekend hebben de Romeinse keizers deze tactiek overgenomen en 
sindsdien is het door een scala van machthebbers en regeringen succesvol toegepast. 
 
Tot en met 2019 voelde Nederland als een vrije democratie. Fluitsma en van Tijn zongen vijfentwintig 
jaar geleden in hun lied ‘Vijftien Miljoen Mensen’ over een land van duizend meningen en wars van 
betutteling waar geen uniform heilig was, over (toen nog) vijftien miljoen mensen die zich niet de wet-
ten lieten voorschrijven, maar die in hun waarde gelaten werden door ze niet in een keurslijf te duwen. 
Ze beschreven een land vol groepen van protest waar geen chef écht de baas was, maar óók een land 
vol van verdraagzaamheid waar niemand droog brood at. Als je ruwweg vijfendertig jaar of ouder bent, 
herken je dit en zal je het waarschijnlijk met me eens zijn dat dit Nederland helaas tot de verleden tijd 
behoort. 
 
Ik schrijf hierboven ‘voelde’ in plaats van ‘was’, want achteraf bekeken was Nederland, en met ons 
land het gehele ‘vrije’ Westen, helemaal geen democratie, maar léék het erop. Om in de sfeer van 
mooie Nederlandse hits te blijven: Klein Orkest zong het in 1983 al in hun nummer ‘Over de muur’: 
“Goed... je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, dan is de 
vrijheid niet duur.”  
 
En toen deed begin 2020 Corona haar intrede … In eerste instantie namen mijn vriendin Martine en ik 
het heel serieus. David, haar elfjarige zoon, heeft maar één hartkamer waardoor wij vanaf zondag 15   
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maart 2020, toen Rutte bekendmaakte dat alle scholen dichtgingen, vrijwillig voor zes weken in qua-
rantaine gingen. Maar gaandeweg die zes weken werden we wakker. Ik herinnerde me dat ik in mijn 
middelbareschooltijd het boek ‘1984’ van George Orwell gelezen had en dat ik sindsdien echt wel wist 
dat er achter de schermen een klein groepje machthebbers actief is dat alles aanstuurt en naar hun 
hand zet, maar in de maalstroom van het leven was dat behoorlijk naar de achtergrond gedrongen. 
Gedurende die zes weken kwam dat besef echter in volle kracht naar boven en gingen we samen op 
onderzoek uit, waardoor opeens heel veel puzzelstukjes op hun plaats vielen. Samen met een groei-
ende groep wakkere mensen zien we sindsdien een verborgen agenda achter alles wat er rondom 
Corona speelt, waarbij ‘Divide et impera’ op alle fronten ingezet wordt. 
 
Ik ben een schrijver en sinds een paar jaar pas ik die kwaliteit commercieel toe met mijn bedrijf Singor 
Content Marketing waarmee ik artikelen voor bedrijven schrijf, wat de betreffende ondernemers weer 
als promotiemateriaal kunnen gebruiken. Omdat mijn werkzaamheden vanaf maandag 16 maart 2020 
zo goed als stil kwamen te liggen, doordat het gros van MKB-Nederland direct ‘de hand op de knip 
hield’, besloot ik mijn talent in te zetten om belangeloos mijn medemens te waarschuwen voor alles 
wat er speelt en in mijn ogen levensgevaarlijk is voor de democratie in het algemeen en de mens in 
het bijzonder. Sindsdien heb ik behoorlijk wat artikelen geschreven en op Facebook, op mijn eigen 
pagina en in ruim dertig groepen, geplaatst. Die groepen bestaan uit gelijkgestemden en ik heb geen 
ambitie om ‘voor eigen parochie te preken’ en solliciteer ook niet naar de welbekende veer in mijn 
kont, maar die gelijkgestemde mensen delen mijn artikelen weer massaal. En dáár gaat het mij om, 
want op die manier hoop ik mensen te bereiken die het nog niet in de gaten hebben.  
 
Met deze overheid kritische artikelen steek ik mijn hoofd boven het bekende maaiveld uit, wat weer 
de nodige gevolgen heeft. De één waardeert het en de ander serveert me af als ‘wappie’. Dat laatste 
maakt me op zich niet zo heel veel uit, want ik heb het jaren geleden al afgeleerd om het iedereen naar 
de zin te maken, maar laatst kwam het toch tot een aardige confrontatie. Zakelijk had ik iemand bena-
derd voor een artikel. Na zo’n gesprek mail ik een offerte met alle ins en outs en een aantal artikelen 
als voorbeeldmateriaal, om vervolgens één of twee weken later weer terug te bellen. Toen ik de be-
treffende ondernemer terugbelde, kreeg ik te horen dat ze allerlei artikelen van mij op Facebook gele-
zen had en zich daardoor aangevallen voelde. Dat had haar doen besluiten om zich van mij te distan-
tiëren en geen gebruik te maken van mijn zakelijke diensten. Ik gaf direct aan dat ik daar op zich geen 
problemen mee had, maar dat ik me wél afvroeg waarom ze zich door mij aangevallen voelde, met de 
toevoeging dat ik dat in mijn artikelen juist tracht te voorkomen door iedereen in zijn of haar waarde 
te laten. Ik vroeg haar of ze een specifiek artikel kon benoemen, maar daar kon ze geen duidelijk ant-
woord op geven en ze hield het bij het gevoel wat mijn artikelen haar gaven. Ik beëindigde het gesprek 
met de opmerking dat het volgens mij beter is om zakelijk en privé gescheiden te houden en wenste 
haar ‘goede zaken’. Na het telefoongesprek vroeg ik me af of ze er ook zo principieel in zou staan als 
het een klant van haarzelf betrof. Ik denk het niet, maar besloot het maar te laten voor wat het was.  
 
Het deed me weer eens beseffen dat de ‘verdeel en heers tactiek’, die de mainstream media in op-
dracht van onze overheid, en indirect in opdracht van het clubje machthebbers achter de schermen, 
toepast, héél goed werkt. Ondanks het feit dat deze ondernemer en ik bij het eerste gesprek een heel 
leuk contact met elkaar hadden, was alles honderdtachtig graden gedraaid door de informatie die zij 
van mij via Facebook gekregen had.  
 
Met de mondkapjes ervaar ik ook regelmatig dat die aloude en beproefde tactiek zeer succesvol is. 
Martine en ik houden het nog steeds stug vol om zonder mondkapje de publieke ruimtes te betreden, 
maar ik vóel tot in mijn tenen dat de boel qua dat onderwerp ook steeds meer ‘op scherp komt te 
staan’. Op een of andere manier lijkt het aantal mensen wat ons argwanend bekijkt en opzichtig af-
stand van ons houdt, alleen maar te groeien en ik voel me in de supermarkt dan ook met regelmaat 
een melaatse.  
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Tot slot wat betreft mijn eigen ervaringen had ik onlangs een confrontatie met een familielid die ik al 
jaren niet meer gesproken had en die ik besloot te bellen. Het gesprek kwam (uiteraard!) al snel op 
Corona en die persoon vertelde me onlangs de eerste prik gekregen te hebben en vroeg daarna direct 
of ik al een oproep gekregen had. Toen ik ontkennend antwoordde en zei dat ik sowieso niet van plan 
ben om me te laten vaccineren en daaraan toevoegde dat ik vermoed dat er een agenda achter Corona 
zit, veranderde de sfeer onmiddellijk. De toon was gezet en ik voelde dat ik vooral niet verder moest 
gaan. Na wat gekeuvel over en weer was het gesprek dan ook vrij snel ten einde. 
 
Tegelijkertijd vindt er van alles plaats, waardoor je zou denken dat iedereen gaat zien dat er iets niet 
klopt en we massaal deze tactiek moeten negeren. Want terwijl de Mobiele Eenheid er bij elke vrij-
heidsdemonstratie tot bloedens toe op los mag meppen als alleen al de anderhalve meter afstand niet 
(exact) nagekomen wordt, gebeurde er niets toen Cambuur kampioen van de Eerste Divisie en Ajax 
kampioen van de Ere Divisie werd. In beide gevallen zagen we, zowel in Leeuwarden als in Amsterdam, 
drommen supporters schouder aan schouder zonder mondkapje hossend feestvieren. Laat één ding 
duidelijk zijn: ik gun al deze supporters hun plezier en ‘kijk hen er ook niet op aan’! Maar als je de 
wekelijkse vrijheidsdemonstraties vergelijkt met deze beide supportersfeesten, kun je toch niet anders 
dan concluderen dat er iets niet klopt en dat er duidelijk met verschillende maten gemeten wordt?! 
Maar blijkbaar ziet de massa het niet. 
 
‘Verdeel en heers’ … het is al ruim tweeduizend jaar een beproefd concept. 
 
Tekst: Leo Singor 
  

Zienswijze 
 

Zijn 

zoals je bent 

niet zoals 

anderen 

je willen zien 

is een durf misschien 

 

heb de moed 

durf te zijn 

jij mag zijn 

zie het in 

maak het jezelf 

eerst naar de zin 

 

Maria Egas 
Met dank aan Kea 
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Vlaggen voor (on-)vrijheid 

 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2021 zijn voor mij twee zeer memorabele dagen geworden, maar 
helaas niet in de positieve zin. Op 4 mei ging het overdag nog wel, omdat ik bij het herdenken van alle 
overledenen in de Tweede Wereldoorlog meer gefocust was op de mensen dan op het systeem, waar-
door ik al die ‘halfstok-vlaggen’, net als voorgaande jaren, een mooie toevoeging vond. Maar tijdens 
de nationale plechtigheid op de Dam begon het behoorlijk te wringen.  
 
Qua de maatregelen werd ik hinderlijk afgeleid door de militair die in het begin pontificaal in close-up 
met groen mondkapje in beeld kwam en ik irriteerde me aan het feit dat de kransleggingen niet door 
de betrokkenen, maar door twee scouts en twee kadetten gedaan werden; waarbij Jeroen Overbeek 
van de NOS uitlegde dat dit uiteraard logisch was, gezien de huidige omstandigheden. Hoezo logisch? 
Alsof het virus tijdens het leggen van de kransen actiever zou zijn bij de betrokkenen dan bij de opge-
trommelde scouts en kadetten. En de close-up van de militair was absurd, omdat hij in de frisse bui-
tenlucht stond en de rest van de aanwezigen (terecht!) geen mondkapje droeg. Maar dit allemaal even 
terzijde. 
 
Het begon bij mij vooral te wringen toen ik de uitgestreken gezichten van ons koningsechtpaar, onze 
premier en de burgemeester van Amsterdam zag. Ik kon alleen maar denken: “Wat gaat er nu écht 
door jullie heen?”  
 
En dan te bedenken dat ik deze vier mensen, toen ik nog niet beter wist, best wel ‘hoog had zitten’, 
waarbij ze als overeenkomst hadden dat ik het alle vier frisse verschijningen vond op hun eigen terrein. 
Femke Halsema vond ik destijds als lijsttrekker van GroenLinks een verademing in de politiek, Mark 
Rutte vond ik, hoewel ik nooit een VVD’er ben geweest, verfrissend als jonge goedlachse minister-
president en van de combinatie Willem-Alexander & Maxima werd ik, na een stijve en afstandelijke 
Beatrix, best wel vrolijk, waarbij de hoofdrol duidelijk voor Maxima was weggelegd.  
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Maar na een jaar Corona is dit één grote desillusie gebleken. Waar ik vorig jaar nog onder de indruk 
was van de redevoering van onze koning, kon ik nu alleen maar denken: “Ga toch weg met je ‘Build 
Back Better’!” Het uitgestreken gezicht van Maxima deed me denken aan hun ‘Excuus-toneelstukje’ na 
hun uitstapje naar Griekenland, waarbij ze net zo’n gezicht trok toen ze naast Willem op de bank zat. 
Bij Mark Rutte dacht ik aan al zijn gladde praatjes, zijn leugens en het feit dat wij, als het erop aan 
komt, gewoon ‘onze bek dicht moet houden’. En Femke Halsema is in een jaar tijd voor mij dieper dan 
diep gezakt. Hoe kun je als burgemeester je sympathie betuigen tijdens een Black Lives Matter demon-
stratie op een overvolle Dam, toelaten dat zo’n twaalfduizend supporters bij de Arena zonder mond-
kapjes, schouder aan schouder, feestvieren in verband met het kampioenschap van hun club, terwijl 
je tussendoor elk weekend vredelievende demonstranten van het Museumplein af laat meppen, om-
dat zij demonstreren voor de vrijheid die je bij de andere twee evenementen volledig geeft? Wát ging 
er door deze vier mensen heen, toen ze daar plechtig op de Dam stilstonden bij zesenzeventig jaar 
‘vrijheid’?  
 
En toen kwam Bevrijdingsdag en viel het me opeens op hoeveel vlaggen er in ons dorp hingen; héél 
veel! “Al deze mensen denken écht dat we vrij zijn (…).”, was het eerste wat er door me heenging. En 
hoewel ik elke dag besef dat het gros van de natie denkt dat alle maatregelen voor ons eigen bestwil 
zijn en geen besef heeft van de verborgen agenda erachter, was dit tóch heel confronterend voor me. 
Al die wapperende vlaggen als symbool voor onze ‘vrijheid’ schreeuwden naar mij: “We zijn helemaal 
niet vrij!” 
 
En om dat te benadrukken stond er 4 mei in de kranten dat, als het aan het demissionaire kabinet ligt, 
het vaccinatiepaspoort niet alleen gaat gelden als toegangsbewijs voor buitenlandse vakanties, maar 
ook voor evenementen in het binnenland. “Gezien het begin van de zomervakanties, vrij snel na 21 
juni, acht ik het van groot belang geen tijd te verliezen en van start te gaan zodra het medisch verant-
woord is,” aldus Hugo de Jonge. Onze politieke leiders konden hun minachting voor onze vrijheid niet 
beter laten zien dan dit juist op 4 mei aan te kondigen.  
 
De medische apartheid wordt realiteit en we kunnen onze afgenomen vrijheden alleen terugkrijgen 
als we zwichten voor de vaccinatiedwang. En aangezien we allemaal snakken naar recreatieve ont-
spanning en een gezellig avondje uit, ben ik bang dat deze dwang zeer succesvol zal zijn. Het is voor 
velen al ingewikkeld om na een jaar nóg niet op vakantie te kunnen naar het buitenland, waardoor ik 
verwacht dat een aanzienlijke groep alleen daarvoor al zwicht. En door elke vorm van binnenlands 
vertier ook onmogelijk te maken zonder vaccinatiepaspoort, wordt een vakantie in eigen land er ook 
bepaald niet aantrekkelijker op. Zo worden onze vrijheden en grondrechten, onder het mom van de 
volksgezondheid, definitief met voeten getreden.  
 
Nu hoor ik de voorstanders van dit onzalige beleid er al tegenin brengen dat een negatieve test ook 
volstaat. Maar een zelftest kost zevenenhalve euro. Als je dan met een gezin van twee kinderen een 
dagje naar de Efteling wilt, ben je dertig euro extra kwijt. Dan heb ik het nog niet over de onbetrouw-
baarheid van de tests. Als één van de gezinsleden (eventueel onterecht) positief test, ben je als gezin 
dat geld kwijt, terwijl je er niets voor hebt gekregen. En omdat de gemiddelde test tweeënzeventig uur 
geldig is, praat je bij een beetje vakantie in eigen land al snel over, pak ‘m beet, vier tot vijf keer testen 
à dertig euro per keer. Uiteraard zal dit er toe leiden dat nog meer mensen dan maar voor de prik 
kiezen. Dat kost niets en dan ben je er in één keer vanaf. 
 
Dit alles in overweging nemende, wordt het nog idioter als je je bedenkt dat de tests niet alleen onbe-
trouwbaar zijn, maar de vaccins ook. Op 30 april kwam in het nieuws dat in een tehuis voor demente-
rende ouderen in het Gelderse Wehl twaalf van de negenentwintig bewoners positief getest zijn op 
het coronavirus, terwijl alle bewoners zijn gevaccineerd en een ruime meerderheid zelfs al twee maal. 
“De uitbraak laat dan ook zien dat je het virus nog steeds kunt overdragen, ook al ben je gevacci-
neerd.”, aldus specialist ouderengeneeskunde Marco Repko van Sensire, waarna hij eraan toevoegt  
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dat niet alle verpleegtehuizen dit soort informatie naar buiten brengen (…). 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228328/coronavirus-kwetsbaar-demente-
rende-ouderen-wehl-tehuis-besmetting Ik vraag me af hoe groot de omvang dan is, want dit is so-
wieso in Nederland het tiende bekende geval van een corona uitbraak in een verpleegtehuis ná de 
vaccinatieronde.  
 
Het vaccinatiepaspoort garandeert dus helemaal niets, maar als we weer enigszins ‘normaal’ van het 
leven willen genieten, worden we er wel toe gedwongen. Bij dwang van een overheid moeten onmid-
dellijk al je alarmbellen afgaan! Dan kan het niet anders dan dat er meer belangen in het spel zijn.  
 
En ik denk dat het in dit geval niet alleen om een financiële belangenverstrengeling tussen politici en 
de farmaceutische industrie gaat, maar dat het vaccin zelf ook veel gevaarlijker is dan we nu kunnen 
vermoeden.  
 
Vanaf nu staan de vlaggen van 5 mei voor mij niet meer symbool voor onze vrijheid, maar voor onze 
onvrijheid. 
 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

RNA-vaccins zijn gevaarlijk staat beschreven in een 
document van stateninformatie provincie Utrecht 
 
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/20/rna-vaccins-zijn-gevaarlijk-staat-in-document-
van-stateninformatie-provincie-utrecht/?wref=tp 
 
Vaccins op basis van RNA, zijn gevaarlijk, zegt ook Geert van den Bossche, vooraanstaand viroloog. 
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/25/geert-vd-bossche-waarschuwt-dat-vaccinatie-tij-
dens-pandemie-het-immuunsysteem-vernietigd/?wref=tp  
 
Van Dissel bevestigt dit verhaal en spreekt uit dat de Britse variant ontstaan is door de vaccins. 
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/26/van-dissel-spreekt-uit-de-britse-variant-ont-
staan-is-door-de-vaccins/  
 
Geert Vanden Bossche (DVM, PhD) behaalde zijn DVM aan de Universiteit van Gent, België, en zijn 
doctoraat in Virologie aan de Universiteit van Hohenheim, Duitsland.  
Hij bekleedde adjunct-faculteitsbenoemingen aan universiteiten in België en Duitsland. Na zijn carrière 
in de academische wereld, vervoegde Geert verschillende vaccinbedrijven (GSK Biologicals, Novartis 
Vaccines, Solvay Biologicals) om verschillende rollen te vervullen in O&O voor vaccins en in de ontwik-
keling van late vaccins.  
Geert ging daarna over naar het Global Health Discovery-team van de Bill & Melinda Gates Foundation 
in Seattle (VS) als Senior Program Officer; Vervolgens werkte hij bij de Global Alliance for Vaccines and 
Immunization (GAVI) in Genève als Senior Ebola Program Manager.  
Bij GAVI volgde hij inspanningen om een ebolavaccin te ontwikkelen. Hij vertegenwoordigde GAVI ook 
in fora met andere partners, waaronder de WHO, om de voortgang in de strijd tegen ebola te evalueren 
en om plannen op te stellen voor de voorbereiding op wereldwijde pandemieën. In 2015 onderzocht 
Geert de veiligheid van het ebolavaccin dat werd gebruikt in ringvaccinatieproeven die door de WHO 
in Guinee werden uitgevoerd, onder de loep en stelde hij vraagtekens. Zijn kritische wetenschappelijke   

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228328/coronavirus-kwetsbaar-dementerende-ouderen-wehl-tehuis-besmetting
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228328/coronavirus-kwetsbaar-dementerende-ouderen-wehl-tehuis-besmetting
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/20/rna-vaccins-zijn-gevaarlijk-staat-in-document-van-stateninformatie-provincie-utrecht/?wref=tp
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/20/rna-vaccins-zijn-gevaarlijk-staat-in-document-van-stateninformatie-provincie-utrecht/?wref=tp
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/25/geert-vd-bossche-waarschuwt-dat-vaccinatie-tijdens-pandemie-het-immuunsysteem-vernietigd/?wref=tp
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/25/geert-vd-bossche-waarschuwt-dat-vaccinatie-tijdens-pandemie-het-immuunsysteem-vernietigd/?wref=tp
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/26/van-dissel-spreekt-uit-de-britse-variant-ontstaan-is-door-de-vaccins/
https://systeembug.wordpress.com/2021/03/26/van-dissel-spreekt-uit-de-britse-variant-ontstaan-is-door-de-vaccins/
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analyse en rapport over de gegevens die in 2015 door de WHO in The Lancet zijn gepubliceerd, zijn 
verzonden naar alle internationale gezondheids- en regelgevende instanties die betrokken zijn bij het 
vaccinatieprogramma tegen ebola.  
Na voor GAVI te hebben gewerkt, trad Geert toe tot het Duitse Centrum voor Infectieonderzoek in 
Keulen als hoofd van het Vaccin Development Office.  Momenteel doet hij voornamelijk dienst als bio-
tech- / vaccinconsulent, terwijl hij ook zijn eigen onderzoek doet naar vaccins op basis van Natural 
Killer-cellen. 

_____________________________________________ 
 

LINKEN 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen 
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
Een drietal gesprekken met dr Robert Gorter 
https://eenoorlogreedsverloren.nl/?fbclid=IwAR0XPJ46cX56gd-bpZMQV2JsNpzAjAYmHm4f4J2Kil-
WAGp-qTFa9ZphzbNo 
 
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/  

https://eenoorlogreedsverloren.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
https://eenoorlogreedsverloren.nl/?fbclid=IwAR0XPJ46cX56gd-bpZMQV2JsNpzAjAYmHm4f4J2KilWAGp-qTFa9ZphzbNo
https://eenoorlogreedsverloren.nl/?fbclid=IwAR0XPJ46cX56gd-bpZMQV2JsNpzAjAYmHm4f4J2KilWAGp-qTFa9ZphzbNo
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/
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Herstel de republiek 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 
 
Cafe weltschmerz 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
De kleine activist 
website: https://www.dekleineactivist.nl/ 
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg 
 
Ellaster 
https://www.ellaster.nl/ 
PCR teststaafjes onder de loep 
https://www.ellaster.nl/2021/04/28/pcr-teststaafjes-onder-de-loep-darpa-hydrogel-vermindert-
functie-pijnappelklier/ 
 
stopworldcontrol 
https://www.stopworldcontrol.com 
https://www.stopworldcontrol.com/nl/rapport/?utm_medium=email&utm_source=In-
boxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+15+mei+2021+# 
 
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/ 
 
Buiten parlementaire onderzoekscommissie. 
https://bpoc2020.nl/ 
 
Op het moment van opmaken van deze nieuwsbrief staan er 63 politieverhoren op deze site. Kijk, 
lees en huiver! 
https://bpoc2020.nl/verhoren/ 
 
Dissident 
https://dissident.one 
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Vrouwenvoorvrijheid 
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q 
 
Onafhankelijke pers nederland 
website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos 
 
LNN Media 
https://www.lnnmedia.nl/ 
 
World Unity 
https://www.worldunity.me/ 
 
video content van Flavio Pasquino 
https://www.blckbx.tv/ 
 
De meest verwijderde docu van het moment! Corona op zoek naar de Waarheid… 
Professor Dr. Martin Haditsch is een Oostenrijkse microbioloog en infectioloog die de halve wereld 
afreisde voor een docu die de geschiedenis boeken in zal gaan als belangrijk.  
Zo interviewde hij de volgende grootheden over de crisis die de hele wereld al ruim een jaar in z’n 
greep houdt. 
https://www.blckbx.tv/videos/de-meest-verwijderde-docu-van-het-moment-corona-op-zoek-
naar-de-waarheid 
 
Adem Vrij 
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mond-
kapplicht-af 
 
Of je nu vóór of tegen de corona-maatregelenen bent, wel of niet in de pandemie gelooft, vaccin-
weigeraar of mouw-opstroper bent; dit is een presentatie die iedereen gezien en gehoord moet heb-
ben! 
Nick Hudson is mede-oprichter van de organisatie PANDA (Pandemics – Data & Analytics). In maart jl. 
gaf hij een indrukwekkende presentatie in Zuid-Afrika, op het podium van BizTalk. Afgelopen woens-
dag, 5 mei, sprak ik met Nick Hudson via een video-verbinding vanuit de studio van Café Weltschmerz. 
https://www.waarheid.tv/132-time-to-re-open-society 
 
Belangrijk! Voor wie zichzelf uit het covid vaccinatie  programma wil halen.  
https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm3RechtOpVergetelheid 
https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm4RechtVanBezwaar 
https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm6AfzienVanDeelname 
 
Hugo de Jonge bevestigt hier nog eens dat mensen die gevaccineerd zijn anderen kunnen besmetten. 
Ze dragen het virus bij zich in de keel. 
Dus gevaccineerden zijn een bedreiging voor niet-gevaccineerden? Maar ook voor collega-gevacci-
neerden.  
https://www.facebook.com/704484770/videos/10159147237999771/ 
 
De Amerikaanse huisarts Ben Edwards legde begin mei een schokkende verklaring af tijdens de hoor-
zitting van de Texas Senate Committee on State Affairs inzake het Covid-vaccin. Volgens het CDC’s 
rapportagesysteem VAERS, voor de registratie van bijwerkingen van vaccins, zijn er in Amerika dit jaar 
in de eerste 4 maanden al 4.178 doden gevallen als gevolg van het nieuwe Covid-vaccin. Ter vergelij 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q
https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos
https://www.lnnmedia.nl/
https://www.worldunity.me/
https://www.blckbx.tv/
https://www.blckbx.tv/videos/de-meest-verwijderde-docu-van-het-moment-corona-op-zoek-naar-de-waarheid
https://www.blckbx.tv/videos/de-meest-verwijderde-docu-van-het-moment-corona-op-zoek-naar-de-waarheid
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
https://www.waarheid.tv/132-time-to-re-open-society
https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm3RechtOpVergetelheid
https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm4RechtVanBezwaar
https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm6AfzienVanDeelname
https://www.facebook.com/704484770/videos/10159147237999771/
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king zijn er in de afgelopen 20 jaar voor alle vaccins in totaal 4082 doden in de VAERS-database gere-
gistreerd. Volgens deze rapportage levert het nieuwe Covid-vaccin (3×20=) 60 keer meer sterfgevallen 
op dan alle andere vaccins die er in het verleden zijn ontwikkeld. Deze aantallen zijn waarschijnlijk 
slechts 1% van alle gevallen, omdat het overgrote deel niet gemeld wordt. Een reden daarvoor is dat 
de bijwerkingen of overlijdens vaak niet met de vaccinatie in verband worden gebracht. 
Daarnaast merkte Edwards op dat in Texas zo’n 53% al een natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd. 
Studies tonen aan dat degene die al Covid hebben gehad en daarvan hersteld zijn, twee tot drie keer 
meer kans maken om ernstige bijwerkingen van het Covid-vaccin te krijgen. Een natuurlijke immuniteit 
is bovendien veel krachtiger en omvattender en vergt geen vaccinatie. Hij is daarom van mening dat 
gedwongen Covid-vaccinaties in strijd zijn met de Neurenberg-code, de Amerikaanse wetgeving, de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 3 en artikel 6 van UNESCO inzake ethiek en 
mensenrechten. 
https://youtu.be/60VGiW0cXDc 
 
 
Prikje ja of nee? Je staat voor een belangrijke keus. Dit boek helpt je wellicht bij het maken van een 
afgewogen beslissing. 
Bij een vaccin gaat het om wat terecht een ‘onomkeerbare medische ingreep’ wordt genoemd: het 
gaat er eenmaal in, maar kan er nooit meer uit. Tegelijk zou een coronavaccin je leven kunnen redden. 
Wat is wijsheid? 
https://www.andermens.nl/prikkenjaofnee/ 

_____________________________________________ 
 

Dennennaald thee: Mogelijk tegengif voor spike pro-

teïne overdracht  
 
Overgenomen van : 
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-over-
dracht/?fbclid=IwAR09PH1UX8PbCw98PmddvAdMgtf7tV9AHMykGfGxcYnXeKS-9PHBnYkF8OQ 
 
Volgens Andreas Kalcker oxideert chloordioxide ook de spike-eiwitten die door gevaccineerden wor-
den afgescheiden. Dit is dus hier een plan B voor allen die zich willen beschermen tegen vaccinatie en 
voor wie de dagelijkse orale inname van MMS/CDS op lange termijn te belastend is of voor wie ze geen 
MMS bij de hand hebben, bv. in een crisissituatie. 
De informatie in dit artikel kan uw leven en dat van vele anderen redden, of de ernstigste symptomen 
voorkomen of genezen die kunnen worden overgedragen van COVID-gevaccineerden op niet-gevacci-
neerden! 
 
Artsen en medische deskundigen in de frontlinie hebben zich onlangs uitgesproken en onthuld dat 
de overdracht tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden bijwerkingen veroorzaakt bij mensen 
die de Covid-injectie niet hebben genomen. De overdracht vindt plaats bij hoge snelheid zonder huid-
contact. Experts zijn het er over eens dat de Covid injecties geen vaccins zijn, maar experimentele bi-
owapens. De cellen van de gevaccineerden produceren nu een synthetisch spike-eiwit van de ziekte-
verwekker waarmee zij werden geïnjecteerd. De deskundigen merkten ook op dat.  
 
Gevaccineerden moeten in quarantaine aangezien de transmissie in de lucht is. 
Er is een potentieel tegengif voor de huidige spike proteïne infectie genaamd suramin. Het wordt ge-
vonden in veel bossen over de hele wereld, in dennennaalden. Suramine heeft remmende effecten   

https://youtu.be/60VGiW0cXDc
https://www.andermens.nl/prikkenjaofnee/
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR09PH1UX8PbCw98PmddvAdMgtf7tV9AHMykGfGxcYnXeKS-9PHBnYkF8OQ
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteine-overdracht/?fbclid=IwAR09PH1UX8PbCw98PmddvAdMgtf7tV9AHMykGfGxcYnXeKS-9PHBnYkF8OQ
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/04/28/world-doctors-warning-stay-away-from-the-vaxxed/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/05/02/the-covid-vaxxed-must-be-quarantined-expert-consensus/
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op de componenten van de stollingscascade en op de ongepaste replicatie en modificatie van RNA en 
DNA.  
Overmatige stolling veroorzaakt bloedstolsels, ministolsels, beroertes, en abnormaal zware menstru-
atiecycli. 
 
Dennennaaldthee is een van de krachtigste antioxidanten die er zijn en staat bekend om zijn werking 
tegen kanker, ontstekingen, stress en depressie, pijn en infecties van de luchtwegen. Dennen thee 
doodt ook parasieten. 
Mogelijk tegengif voor het V-serum en de huidige spike proteïne besmetting 
 
Dr. Judy Mikovits heeft onthuld dat het medisch establishment al die tijd heeft geweten van het te-
gengif voor de besmetting – een besmetting die nu wordt waargenomen bij duizenden mensen die het 
serum (hiermee wordt het C vaccin bedoeld) niet hebben genomen maar slechts in de nabijheid zijn 
gekomen van anderen die het vaccin wel hebben genomen. 
 
Wanneer het medisch establishment en de politieke promotors zich willen ontdoen van vaccinaties, 
geven zij zichzelf altijd een legale uitweg terwijl zij er bij de “burgers” op aandringen ze te nemen. 
“Ik ben allergisch voor het serum” is een van haar oplossingen. 
 
Het serum nemen is één ding. De proteïnebesmetting die nu in groten getale optreedt bij degenen die 
het serum niet hebben genomen, maar alleen een familielid of vriend hebben bezocht die het wel 
heeft genomen, is volkomen nieuw en ongekend. 
Wat zijn de bijwerkingen die optreden bij deze infectie? 
 

• enorme hoofdpijn 

• Microklonters en plotselinge blauwe plekken over het hele lichaam 

• ongewoon sterke menstruatiecycli, zowel bij jonge vrouwen als na de menopauze 

• Miskramen 

• Vermindering van moedermelk 

• Onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen 

• Huisdieren die sterven kort nadat de eigenaars het serum hebben gekregen. 
 
Luister naar 5 doktoren die praten over deze ongewone symptomen die nu door duizenden worden 
ervaren: 
DRINGEND! 5 Dokters zijn het erover eens dat COVID-19 injecties biowapens zijn en bespreken wat 
er aan te doen. 
 
Het tegengif tegen infectie 
Dit tegengif tegen besmetting, dat al bijna 100 jaar bekend is bij de hogere echelons van het medisch 
establishment en ingewijden van de eliteklasse, heet suramine, een geïsoleerde verbinding die oor-
spronkelijk werd verkregen uit een extract van dennennaaldolie. 
Het is alleen verkrijgbaar via injectie en was een streng bewaakt geheim dat tijdens deze “pandemie” 
niet openlijk beschikbaar werd gesteld aan de massa, maar het is een effectieve oplossing voor para-
sieten en virussen van uiteenlopende aard, samen met een grote verscheidenheid aan andere aandoe-
ningen. 
Niettemin kan iedereen nu van deze oplossing profiteren door de oorsprong ervan aan te boren, den-
nennaaldthee, een tegengif dat nu vrij verkrijgbaar is in altijd groene bossen en in de achtertuinen van 
veel mensen. (Bronnen voor aankoop zijn ook hier vermeld). 
 
Hoe kan dit eenvoudige middel zo goed werken voor zo'n schijnbaar onoverkomelijke aandoening? 
  

https://healthimpactnews.com/2021/44-year-old-pastor-dead-after-moderna-covid-shot-wanted-other-pastors-and-african-americans-to-follow-her-example-and-take-the-shot/
https://healthimpactnews.com/2021/44-year-old-pastor-dead-after-moderna-covid-shot-wanted-other-pastors-and-african-americans-to-follow-her-example-and-take-the-shot/
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Er bestaat een direct verband tussen suramine (het geïsoleerde extract), dennennaaldenthee (een 
heet water-extract van dennen-, sparren-, ceder- en sparrennaalden), en dennenolie (die uit de naal-
den wordt gewonnen door middel van een proces van etherische olie-stoomdestillatie). 
Alle drie zijn ze afgeleid van de eigenschappen van de naalden van de naaldboom. 
 
De weg van suramin naar dennennaald thee 
Hier is het spoor van de wetenschap en de gegevens die het verband aantonen tussen dennennaalden 
en suramine (“het tegengif van de elfen” tegen microbiële ziekten) – en die ook een potentieel tegengif 
biedt voor degenen die getroffen zijn door de besmetting met spike-eiwitten (om redenen die in de 
gegevens hieronder worden uitgelegd): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Suramin 
“Suramin wordt gebruikt voor de behandeling van menselijke slaapziekte veroorzaakt door trypanoso-
men.[een parasiet] Het wordt met name gebruikt voor de behandeling van Afrikaanse trypanosomiasis 
in het eerste stadium, veroorzaakt door Trypanosoma brucei rhodesiense en Trypanosoma brucei 
gambiense, zonder betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel. [9][10] Het wordt beschouwd als 
eerstelijnsbehandeling voor Trypanosoma brucei rhodesiense en als tweedelijnsbehandeling voor Try-
panosoma brucei gambiense in een vroeg stadium, waar pentamidine als eerstelijnsbehandeling wordt 
aanbevolen.  
“Het is gebruikt bij de behandeling van rivierblindheid (onchocerciasis).” 
Suramine is al bijna 100 jaar beschikbaar voor de medische wereld.  
De belangrijkste delen van de samenvatting worden hieronder weergegeven met ondersteunend be-
wijsmateriaal: 
 
SURAMINE, DE VRUCHT VAN DE VROEGE MEDICINALE CHEMIE 
…. 
“Toen suramine in 1922 werd geïntroduceerd voor de behandeling van de Afrikaanse slaapziekte, was 
het een van de eerste anti-infectiemiddelen die in een medicinaal-chemisch programma werden ont-
wikkeld. Op basis van de antitrypanosomale activiteit van de kleurstof trypan blauw, die in 1904 door 
Paul Ehrlich was gesynthetiseerd, produceerde Bayer een reeks kleurloze en krachtiger derivaten. Mo-
lecuul 205 was suramine (fig. 1), dat in 1916 werd gesynthetiseerd door Oskar Dressel, Richard Kothe 
en Bernhard Heymann. De slaapziekte (ook bekend als menselijke Afrikaanse trypanosomiasis [HAT]) 
stond in die tijd in de voorste gelederen van het onderzoek en was geen verwaarloosde ziekte zoals 
vandaag de dag het geval is, en de ontwikkeling van suramine was een doorbraak voor het opkomende 
gebied van de chemotherapie”. 
Lees nu de volgende alinea in de ondertitel (te) veel doelen in de 100 jaar Suramin PDF om de tegengif 
eigenschappen tegen spike proteïne besmetting te begrijpen (afgeleid van het mRNA dat instructies 
geeft om een spike proteïne in andere cellen te repliceren): 
“Suramine vermindert ook de activiteiten van een groot aantal enzymen die betrokken zijn bij de DNA- 
en RNA-synthese en -modificatie: DNA-polymerasen (103, 104), RNA-polymerasen (103, 105, 106), om-
gekeerde transcriptase (18, 103), telomerase (67), enzymen die betrokken zijn bij het afwikkelen en 
ontrollen van DNA (107, 108) worden door suramine geremd, evenals histon- en chromatine-modifi-
cerende enzymen zoals chromobox-eiwitten (109), methyltransferasen (110), en sirtuin-histon deace-
tylasen (111)”. 
Dit is medisch jargon voor de remming van ongepaste replicatie en wijziging van RNA en DNA. 
Dit commentaar in de PDF toont ook het vermogen van suramine aan om microklonters te remmen: 
Suramine vertoonde ook remmende effecten op componenten van de stollingscascade (71, 130)…. 
Overmatige stolling veroorzaakt bloedstolsels, ministolsels, beroertes, en abnormaal zware menstru-
atiecycli. 
 
Dit is de reden waarom vandaag zoveel mensen sterven aan bloedklonters nadat zij het serum (Covid-
vaccin) hebben gekregen en waarom anderen nu onverklaarbare blauwe plekken vertonen nadat zij in 
contact zijn gekomen met iemand die het serum heeft genomen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Suramin
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Er wordt iets van de een op de ander overgebracht, waarschijnlijk door ademhaling, aangevuld met 
een soort sympathische resonantie of feromoonemissie. 
De wijze van overdracht is op dit moment onduidelijk, maar het vindt zeker plaats. 
Dit fenomeen is geen toeval, deze symptomen waren al bekend lang voordat dit serum op het publiek 
werd losgelaten. Vaccinproeven zijn al tientallen jaren aan de gang. 
 
Waarom werd besloten mRNA te gebruiken om een volledig nieuwe aanpak zonder dierproeven te 
testen en dus mensen als eerste testcase voor de werkzaamheid te gebruiken? 
US Center for Disease Control: 3.486 doden – 86.080 gewonden in de VS tegen 17 april 2021 na CO-
VID-injecties in 4 maanden: Meer vaccin sterfgevallen dan in de laatste 15 jaar bij elkaar! 
Europees Geneesmiddelenbureau: 7.766 doden 330.218 gewonden 
 
Een duidelijke hoax 
Elk natuurlijk geneesmiddel met 0,01% van deze sterfgevallen en bijwerkingen zou onmiddellijk van de 
markt zijn gehaald. Het feit dat onze beroepsbeoefenaren en beleidsmakers dit bedrog blijven toe-
staan, toont aan dat dit bedrog opzettelijk is. 
De hogere echelons van de medische professie promoten dit programma bij de mensen, terwijl zij 
zichzelf ervan vrijstellen en vervolgens hun persoonlijke tegengif nemen om te voorkomen dat zij door 
de besmetting worden getroffen. 
Sinds wanneer is het aanvaardbaar om duizenden mensen te doden en nog eens honderdduizenden 
te verminken met een “drug”? Waarom denken we dat dat oké is? Waarom vertrouwen we nog steeds 
de media en de medische tovenaars die deze hoax hebben bedacht? Wanneer zal genoeg genoeg zijn? 
 
Het tegengif van het volk 
Nu hebben de mensen het tegengif, en het is gemakkelijk verkrijgbaar in de vorm van dennennaald 
thee. Hoe weten we dat? Omdat suramine een derivaat is van de oliën in dennennaalden. 
De hele plant als bron (naalden) is superieur aan het extract met één ingrediënt (suramine) – omdat 
de naalden een volledige aanvulling van fytonutriënten bevatten die talrijke extra voordelen bieden 
die het extract niet kan bieden. 
Hier is het directe verband tussen suramin en dennennaald thee: 
Suramine is afgeleid van trypan blauw https://en.wikipedia.org/wiki/Trypan_blue 
“Trypanblauw is afgeleid van toluidine, een van de verschillende isomeren C14H16N2, afgeleid van 
tolueen. Trypan blauw is zo genoemd omdat het trypanosomen kan doden, de parasieten die slaap-
ziekte veroorzaken. Een analoog van trypanblauw, suramine, wordt farmacologisch gebruikt tegen try-
panosomiasis. Trypan blauw is ook bekend als diamine blauw en Niagara blauw…. 
Trypan rood en trypan blauw werden voor het eerst gesynthetiseerd door de Duitse wetenschapper 
Paul Ehrlich in 1904.” 
Trypanblauw is een derivaat van tolueen, dat een derivaat is van dennenolie. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Toluene 
 
De verbinding werd voor het eerst geïsoleerd in 1837 door een distillatie van dennenolie door de 
Poolse scheikundige Filip Walter, die haar de naam rétinnaphte gaf. 
Ik herinner me dat een medicus jaren geleden een dennenoliebad gebruikte om het lichaam van para-
sieten te ontdoen. 
Pine-Sol was gebaseerd op pijnboomolie toen het in 1929 werd gecreëerd en tijdens zijn opmars naar 
nationale populariteit in de jaren 1950. Sinds 2016 bevatten de in de handel verkrijgbare Pine-Sol-
producten echter geen dennenolie meer om kosten te besparen. Wikipedia 
Toch biedt dennennaald thee vergelijkbare, zo niet betere, voordelen, deels omdat het een direct, mild 
extract is van het hele kruid, waardoor veel van de eigenschappen nog intact zijn die zouden kunnen 
worden vernietigd door overmatige hitte tijdens de destillatie en verdere afbraak van de vele voe-
dingsbestanddelen. 
  

https://healthimpactnews.com/2021/mass-murder-3486-deaths-in-the-u-s-following-covid-injections-in-4-months-more-vaccine-deaths-recorded-than-the-past-15-years-combined/
https://healthimpactnews.com/2021/mass-murder-3486-deaths-in-the-u-s-following-covid-injections-in-4-months-more-vaccine-deaths-recorded-than-the-past-15-years-combined/
https://healthimpactnews.com/2021/7766-dead-330218-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/
https://en.wikipedia.org/wiki/Trypan_blue
https://en.wikipedia.org/wiki/Toluene
https://en.wikipedia.org/wiki/Pine-Sol
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Ik heb afgelopen herfst wat jonge Dougles dennennaalden geoogst en voeg ze nu al een paar maanden 
toe aan mijn ochtendthee-mengsel. Het moet een instinctieve beslissing geweest zijn. Ik heb net vorige 
week de info over suramin ontdekt. 
De Douglas spar naald thee die ik dronk geeft een energieke boost en een lekkere oppepper voor het 
immuunsysteem. 
Dennennaalden zijn rijk aan vitamine C en A, naast tal van andere verbindingen die een lange lijst van 
voordelen bieden: 
Koreaans onderzoek uit 2011 toonde aan dat het gebruik van dennennaalden in thee de beste manier 
was om de antioxidant voordelen van dennennaalden te krijgen. De studie toonde aan dat warmwa-
terextract van dennennaald proanthocyanidinen en catechinen levert  in vergelijking met chemische 
extractiemethoden. 
 
Andere bekende voordelen dennennaald thee 
Er zijn andere bekende voordelen die dennennaald thee heeft, zoals: 

• Pijnstillend 

• Antibacterieel 

• Antischimmel 

• Anti-inflammatoire 

• Antimicrobieel 

• Antioxidant 

• Antiseptisch 

• Antitumor 

• Antitussief 

• Antiviraal 

• Aromatisch 

• Wrijvend 

• Decongestivum 

• Ontgiften 

• Ontsmettingsmiddel 

• diureticum 

• Aspirant 

• Immunomodulerend 

• Verbetert de bloedsomloop 

• Verkwikkend 

• Lymfatisch 

• Ontspannend 

• Verlicht nerveuze uitputting 

• en vermoeidheid 

• Kalmeert pijnlijke spieren 

• Rustgevend 

• Tonic 
 
Een paar opmerkingen van voorzichtigheid: 
Wees voorzichtig met de taxusboom (die geen echte den is) en kan giftig zijn, hoewel hij enkele ge-
neeskrachtige eigenschappen heeft. 
Cipres mag niet als etherische olie in hoge doses worden gebruikt, maar is verder meestal veilig. 
Ponderosa pine is niet goed voor koeien, vooral omdat is vastgesteld dat drachtig vee de naalden eet 
en daardoor kalveren verliest, maar heeft een lange geschiedenis van gezondheidsvoordelen voor de 
mens bij ademhalingsziekten, snijwonden, wonden en brandwonden, enz. De overgrote meerderheid 
van de naaldbomen wordt al duizenden jaren medicinaal gebruikt, met een uitstekende staat van  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180677/
https://joybileefarm.com/pine-needle-tea/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16619365/
https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS.1997.81.2.204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180677/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12802719/
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dienst. Leer je bomen kennen. Ze kunnen een medicijnkast vol gezondheidsvoordelen bieden voor u 
en uw gezin. 
 
Dennen-, sparren-, ceder- en dennennaaldenthee is uiteindelijk de gemakkelijkste manier om de tal-
rijke voordelen van altijdgroene bomen te verkrijgen, samen met een natuurlijke bescherming tegen 
ongezonde replicaties van de huidige spike-eiwitten. 
 
Bereiding en dosering: 
3 kopjes per dag of meer van elke gewenste sterkte (gebaseerd op de hoeveelheid naaldjes in een 
Franse pers of theepot) met ongeveer 1-3 eetlepels naaldjes per kopje, heet water waar je nog net je 
vingers in kunt steken. (Kokend water zou deze actieve ingrediënten vernietigen!) Dit is een gezond-
heidsbevorderende onderhoudsdosis. 
Sterkere hoeveelheden naalden op water kunnen therapeutisch worden gebruikt. Als de thee te zuur 
aanvoelt voor uw gestel (vanwege de vitamine C), beperk dan de hoeveelheid en vul de thee aan met 
alkaliserende voedingsmiddelen en donkergroene kruiden of zeegroenten. 
 
 
Om de ernst van de situatie waarin wij ons bevinden te begrijpen, en om te begrijpen waarom, moeten 
wij terugkijken in de geschiedenis naar de tijden waarin deze dag werd voorzegt, klaarblijkelijk gepland, 
en nu gecreëerd. 
 
Hier is een duidelijk voorbeeld: 
“Jacques Attali was een adviseur van François Mitterrand (voormalig president van Frankrijk) en 
schreef dit in 1981: 
“In de toekomst zal het een kwestie zijn van een manier te vinden om de bevolking te verminderen. 
We beginnen met de ouderen, want zodra mensen ouder zijn dan 60-65 jaar, leven ze langer dan ze 
produceren, en dat kost de samenleving veel geld. 
Dan de zwakken, en dan de nuttelozen die niets bijdragen aan de maatschappij omdat er steeds meer 
van hen zijn, en tenslotte, bovenal, de dommeriken. 
Euthanasie is gericht op deze groepen; euthanasie moet een essentieel instrument zijn van onze toe-
komstige samenlevingen, in alle gevallen. 
Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen te executeren of kampen te organiseren. We raken 
ze kwijt door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is. 
Een te grote en grotendeels overbodige bevolking is iets dat economisch te duur is. Ook sociaal gezien 
is het veel beter voor de menselijke machine om abrupt te stoppen dan om geleidelijk in verval te 
raken. 
We zullen geen intelligentietests kunnen afnemen van miljoenen en miljoenen mensen, snap je! 
We zullen iets vinden of veroorzaken; een pandemie die bepaalde mensen zal treffen, een echte eco-
nomische crisis of niet, een virus dat ouderen of bejaarden zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken 
en de angstigen zullen bezwijken. 
De dommeriken zullen het geloven en vragen om behandeld te worden. Wij zullen ervoor gezorgd 
hebben dat de behandeling gepland is, een behandeling die de oplossing zal zijn. 
De selectie van de idioten zal dus vanzelf gebeuren: zij zullen alleen naar de slachtbank gaan. “Dit 
fragment is een uittreksel van zijn boek “Korte geschiedenis van de toekomst,” gepubliceerd in Frank-
rijk in 2006.” 
Begrijp dat we slim genoeg zijn om onze eigen oplossingen te vinden en toe te passen. Degenen die 
bereid zijn proactieve beschermingsmaatregelen te nemen, hun gezondheid op peil te houden en meer 
zelfredzaam te worden, zullen met succes uit deze tijd van verandering en transformatie tevoorschijn 
komen. 
Wij zullen degenen zijn die de komende wereld vorm zullen geven met een nieuwe gerichtheid op het 
algemeen welzijn van alle leven, overal. De oude manier van denken, uitgedrukt door deze beperkte  
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ziel hierboven, zal niet worden getolereerd. Deze mentaliteit en zij die haar koesteren zullen verdwij-
nen als de duisternis voor de naderende dageraad. Het is waar dat velen zullen gaan met de voorbij-
gaande nacht, maar zij die overblijven zullen dan des te helderder schijnen. Doe je deel. Zorg eerst 
voor jezelf en help dan iedereen die bereid is te luisteren en te helpen met de wederopbouw. 
Dennen thee recept van de redactie 
Voor een krachtige immuunversterker raad ik aan dennennaalden te koken met een andere combina-
tie van cederhout, sparrenhout. Momenteel gebruik ik bijvoorbeeld een combinatie van tweederde 
dennennaalden en eenderde sparrennaalden omdat dat groeit in het bos naast mijn huis. 
Ik breng water aan de kook, genoeg om de naalden te bedekken, en leg de naalden in het hete water. 
Ik haal het van de hete brander en dek de pan onmiddellijk af en zet de brander op laag vuur. Na een 
minuutje zet ik de pan terug op laag vuur en laat het 15-20 minuten sudderen. Houd het deksel erop 
tijdens het brouwen, dan blijven de etherische oliën in het water en verdampen ze er niet uit. 
Voor een normale gezondheid zou ik 3 glazen per dag aanbevelen, maar aangezien we worden aange-
vallen met biowapens, stel ik voor uw inname te verdubbelen tot 6 glazen per dag. Je kunt de lichtere 
dennennaaldthee die hier wordt gegeven afwisselen met de sterkere thee die ik aanbeveel voor het 
opkrikken van de immuniteit. 
 
Als u een sterke detoxreactie heeft, gebruik dan eerst minder thee totdat uw lichaam in staat is een 
sterkere hoeveelheid te verwerken. 
 
—— Einde van de vertaling —— 
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De world peace flame  
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Honingbijen & straling 
geschreven door Theo Georgiades  

Vroeger werden de bijenvolken massaal geslacht om hun honing en een klein gedeelte mocht de win-
ter in als stamvolken voor het komende jaar. De talrijke zwermen, de overvloedige dracht, het kon niet 
op. Niet slachten was geen optie omdat de imker na een jaar al zijn volken niet meer kon huisvesten.  
 
Bijenstanden op de heide van 300 volken of meer moesten weliswaar enkele honderden meters af-
stand houden tot de volgende bijenstand maar daar stonden er dan weer wel 500 volken.  
Hoe anders is dat nu: als er 10 imkers in een dorp zijn met ieder enkele volkjes vinden de imkers is het 
dorp al overbelast omdat er te weinig dracht is. Ik ken dorpen waar zelfs 1 bijenvolk ternauwernood 
kan overleven door gebrek aan dracht en teveel aan saai raaigras en het gebruik van landbouwchemi-
caliën.  
De uitdrukking ‘kanarie in de kolenmijn’ is helemaal van toepassing op de huidige situatie van de ho-
ningbijen. De Europese Commissie doet er nog een schepje bovenop: 20% sterfte van bijenvolken per 
winter wordt de acceptabele maat waar de Nederlandse politiek (dat is wat anders dan de Nederlandse 
bevolking) het geheel mee eens is.  
Zorgelijk dat politici en wetenschappers zo kunnen handelen en zo ver af staan van de aarde en al het 
leven daarop.  
Op het 19e internationale congres voor biometeorologie bewijst de uitspraak van Hans Richner, prof. 
fysica aan het Swiss Federal Institute of Technology ter illustratie hoe de natuurwetenschap haar on-
derzoekende houding volledig kwijt is.  
Hans Richner stond op en zei namelijk het volgende: Omdat mobiele telefoons niet gevaarlijk zijn en 
hun elektromagnetische velden veel sterker zijn dan die uit de atmosfeer, is dat een bewijs dat het 
onderzoek van tientallen jaren onjuist was en dat biometeorologen niet meer de menselijke interactie 
met elektrische velden hoeven te bestuderen.  
Waarnemingen aan insecten-, planten-, dieren- en mensenwereld laten het tegengestelde zien: de in-
vloed van stralingsbronnen, frequenties en velden in alle vormen zoals van: de zon, radioactiviteit,   
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mobiele telefonie, DECT, babyfoons, gehoorapparaten, GPS, radiaalbanden, LED- en halogeenlicht, al-
lerlei elektronica, computers, tv’s, afstandsbedieningen, zonnepanelen, geluid, bliksem, transformato-
ren, dimmers, WiFi, bluetooth, routers, wekkerradio’s, etc. en bijna alle elektronica waar smart voor 
staat.  
Het is wel degelijk schadelijk, de belasting loopt geleidelijk op, de meestal niet herkende bijbehorende 
klachten eveneens en de uitwerking kan ook – en niet zelden - fataal zijn.  
In dit artikel gaat het om de invloed van een mobieltje, genoeg reden om geen mobieltjes naar de 
immen mee te nemen: https://www.cellphonetaskforce.org/bees/  
Maar wat te denken van de invloed van zendmasten. Mijn ervaring is dat vlinders de bundels uitge-
zonden door de panelen mijden door te schuilen achter woningen, bomen of struiken. Vandaag zag ik 
twee dode spreeuwen liggen op de stoep, naast de plek waar vorig jaar een berk omgezaagd werd 
omdat hij binnen enkele maanden dood was. Het is m.i. geen toeval dat ik op die plek een hoge dosis 
straling mat van een zendmast op zo’n 400 meter.  
Boomtoppen en het blad vertoonden vorig jaar veel groeiafwijkingen. Deze lente, nu er veel panelen 
en masten bijgeplaatst zijn, maak ik me grote zorgen over de toename van de zichtbare invloed van de 
onzichtbare straling op de insectenwereld en bomen. Nog grotere zorgen over de onzichtbare en niet 
onderkende invloed op het leven van plant, dier en mens.  
Bekend is dit filmpje waarin vogels een zendmast aanvallen en de draden lostrekken. ‘Factcheckers’ 
beweren dat dit normaal speels gedrag van vogels is.  
Oordeel dus zelf! https://www.youtube.com/watch?v=W202JrB4TQg 
 
Ik hou me aanbevolen voor waarnemingen, zo mogelijk met foto’s en/of meetgegevens. 
Het mailadres: onderzoek@bloembollenvoorbijen.nl  
Als bibliofiel kan een lijstje met achtergrondinformatie niet ontbreken:  
Onzichtbare Risico’s in het Draadloze Tijdperk – Karel & Caroline van Huffelen 
Elektrostress & Gezondheid – dr. ir. Michiel Haas 
Stress durch Strom und Strahlung – Wolfgang Maes grondlegger van de bouwbiologie 
Elektrosmog – Wohngifte – Pilze – Wolfgang Maes 
The Invisible Rainbow – a History of Electricity & Life, Arthur Firstenberg Het boek wordt gezien als de 
opvolger van Silent Spring van Rachel Carson (1962) 
EMF*D – Dr. Joseph Mercola 5G, WiFi & Cell Phobes, hidden harms and how to protect yourself 
Websites – een kleine selectie:  
Alle YouTube-filmpjes met deskundige Martin Pall, zoals:  
https://www.youtube.com/watch?v=y31d10WNuGc 
http://stralingsleed.nl/blog/antenne-installaties-maken-er-een-hondenleven-van/ 
https://www.transitieweb.nl/straling/over-de-ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-elektro-
magnetische-velden-in-het-algemeen-en-die-op-basis-van-de-60-ghz-frequentie-in-het-bijzonder/ 
https://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen 
https://5gisnietoke.nl/bronnen/gezondheid.html 
https://cpld.nl/  

_____________________________________________ 
 

‘Die wil ik niet aan’ 
  
‘Die wil ik niet aan’, roept Chris wanneer ik hem wil aankleden. 
‘Wat wil je niet aan?’ 
‘Die,’ roept hij terwijl hij naar zijn shirt zonder mouwen wijst. 
‘Waarom niet?’ 
‘Ik vind het niet fijn zitten.’ 

https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=26c2ea4083&e=56848c65f5
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=2e9892923f&e=56848c65f5
mailto:onderzoek@bloembollenvoorbijen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=y31d10WNuGc
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=610e26d30a&e=56848c65f5
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=19a73da130&e=56848c65f5
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=19a73da130&e=56848c65f5
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=2f85369ac3&e=56848c65f5
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=d9fc93d4fc&e=56848c65f5
https://bdimkers.us20.list-manage.com/track/click?u=dd21f87a300b4edccbb1ac84c&id=1c7f81832d&e=56848c65f5
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‘Dit heb je vorige week nog aan gehad.’ 
Terwijl ik het shirt over zijn hoofd schuif, trekt hij zich terug en begint te huilen.  
‘Ik wil het niet aan,’ roept hij. 
‘Is al goed,’ zeg ik zuchtend. 
Ik leg het shirt terug en pak een ander shirt zonder mouwen. 
 
‘Die wil ik ook niet aan,’ roept hij zodra ik hem het shirt wil aan 
doen. 
‘Waarom niet?’ 
Ik merk dat ik geïrriteerd begin te raken. We hebben niet veel 
tijd en ik ben moe. 
‘Deze heeft ook geen mouwen.’ 
‘Dus je wilt geen shirt zonder mouwen aan?’ vraag ik ter beves-
tiging. 
‘Nee, dat vind ik niet fijn zitten.’ 
‘Waarom niet?’ vraag ik zuchtend. 
Hij zegt niets. Het is bloedheet en meneertje wil geen shirt zon-
der mouwen aan, denk ik wrevelig. Ik haal alle shirts zonder 
mouwen uit de kast en houd ze omhoog. 
‘Dus deze wil jij allemaal niet aan,’ vraag ik harder dan de be-
doeling is. 
‘Nee, die vind ik allemaal niet fijn zitten,’ roept hij het snikkend 
uit. 
 
‘Ik begrijp er geen zak van maar het zal wel,’ zeg ik zachtjes.  
Boos gooi ik alle shirts terug de kast in en haal er een T-shirt 
uit. 
‘Dus deze wil jij wel aan?’ vraag ik voor de zekerheid. 
‘Ja,’ zegt hij vol overtuiging. 
Zuchtend trek ik hem het T-shirt aan."  
Bovenstaande tekst is een fragment uit: 'Kind van de Nieuwe Tijd - deel 1'  
door Annemarie  van der Grift 
 
Stoffen die kriebelen of juist ruw zijn. Wol. Labeltjes aan de binnenkant van kleding. Naden in sokken. 
Of wellicht iets anders wat 'irriteert'. Veel hooggevoeligen ervaren deze zaken als een last.  
Herkenbaar voor jezelf en/of bij je kind? Zeker bij een strong-willed kind (zoals mijn zoon was) kan het 
een ware uitdaging voor de ouder(s) zijn.  
 
"Het vroegtijdig (h)erkennen van hooggevoeligheid in de kindertijd is van groot belang om disbalans 
op latere leeftijd te voorkomen. 
"In dit boek geeft Annemarie een inkijk in haar jarenlange zoektocht naar wat haar zoon Chris kan 
mankeren. Direct na zijn geboorte voelt ze dat er meer is dan alleen het krijgen van dit ‘bijzondere’ 
kind.  
Chris huilt veel en is ‘anders’. Naarmate hij ouder wordt, ontdekt Annemarie steeds meer hooggevoe-
lige eigenschappen bij hem, al kan ze deze nergens concreet aan toeschrijven. 
Daarnaast blijkt het voor haar omgeving onbekend terrein én taboe te zijn. Men kan niet vermoeden 
wat het opvoeden van Chris met zich meebrengt en wat dit met Annemarie en haar gezin doet.  
Wanneer Chris vier jaar is, ‘bevestigt’ een medium dat hij hooggevoelig is en over paranormale eigen-
schappen beschikt.  
Er gaat een nieuwe wereld voor Annemarie open en ze is vastbesloten haar zoon te helpen. 
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Naast dat Annemarie van der Grift werkzaam in de reguliere zorg is, houdt ze zich bezig met bewust-
wording, energetisch werk en healing. Vanuit haar levensmissie ‘mensen helpen helen’ is dit (duo)boek 
tot stand gekomen.  
Waar in dit boek de weg naar herkenning centraal staat, zo komt in het tweede boek de erkenning aan 
bod. Haar persoonlijke verhaal wordt aangevuld met theorie, voorbeelden uit de praktijk, oefeningen, 
handvatten, inzichten en tips.  
Dit (duo)boek kan als leidraad dienen bij het leren omgaan met hooggevoeligheid in de Nieuwe Tijd. 
Het kan zowel ouders als mensen zonder kinderen ondersteuning bieden. Tevens geschikt voor opvoe-
ders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners.  
 
Bestellen: Wil je een gesigneerd exemplaar ontvangen? Stuur een mail naar info@visionoflight-
healing.nl of kijk op www.visionoflight-healing.nl 
Verder is het boek bij alle boekhandels in Nederland en België te verkrijgen en te bestellen via uitge-
verij Obeliskboeken. ISBN nr 978-94-93071-75-9 
Prijs: €26,99 
 
In juni komt deel 2 van het duoboek uit. In dit boek geeft Annemarie een inkijk in het proces waarin ze 
terecht komt, nadat ze van een medium krijgt ‘bevestigd’ dat haar zoon Chris hooggevoelig is en over 
paranormale eigenschappen beschikt. Ze verdiept zich in deze materie en (her)ontdekt daarmee haar 
eigen hooggevoelige eigenschappen. Ze komt erachter wat er bij Chris speelt en waarom hij doet zoals 
hij doet.  
Nadat haar moeder plotseling overlijdt, krijgt het leven van Annemarie een wending. Ze merkt dat haar 
bewust-zijn zich verruimt en ze ervaart een spiritueel ontwaken. Met vallen en opstaan leert ze met 
de eigenschappen van Chris omgaan en komt ze tevens dichter bij haarzelf. Annemarie ervaart dat 
haar zoon met een reden in haar haar leven is gekomen. Hij blijkt een kind van de Nieuwe Tijd. 
 
Lichtgroet,  
Annemarie van der Grift 
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