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Voorwoord
Lieve lezers,
En voor je het weet is er alweer een maand om, tijd voor de juni nieuwsbrief van Project7blad.
We leven in een bizarre tijd, we blijven het zeggen. Komende week zijn er ineens rigoureuze
versoepelingen en ‘mogen’ we weer zonder mondkapjes winkelen, zoveel mensen bij je thuis
uitnodigen als je wilt, weer met grote groepen wandelen zolang je maar wel anderhalve meter
afstand houdt.
De voorspellingen van de volgende coronagolf in het najaar zijn alweer op verschillende plekken te lezen.
Daarnaast is de veelvuldige vraag heb jij je prikken al gehaald? Foto’s van mensen die zich
hebben laten vaccineren zie je op de social media verschijnen, leuke pose, pleister op de bovenarm.
En nee, ik doe niet mee, ik laat mij niet vaccineren.
Ik blijf het een raar verhaal vinden dat de Jonge vanaf dag 1 van de corona uitbraak vorig jaar
bleef herhalen, alleen een vaccin zal ons redden en uit de lockdown halen.
De huisarts is het afgelopen jaar gewoon buiten spel gezet. Het eindeloze testen, je test positief en wordt naar huis gestuurd. En dan?
Wordt de huisarts überhaupt geïnformeerd dat je positief getest bent?
Kun je iets doen om te voorkomen dat je klachten krijgt, ziek wordt?
Worden er leefstijl adviezen gegeven?
Worden er voedingsadviezen gegeven?
Op zelfzorgcovid19.nl wordt aangegeven welke supplementen je te allen tijde aanvullend kunt
slikken:
Quercetine • 1000 mg per dag
Elementair Zink • 15 mg per dag
Vitamine C • 2 gr per dag
Vitamine D • 100 µg per dag is 4000 IU
en dit kun je verhogen bij een lichte infectie, omdat dan al vaak acute tekorten ontstaan. Dit
is in ieder geval een handvat.
Maar het inzetten van medicijnen als hydroxychloroquine en ivermectine door de huisarts is
intussen op straffe van een boete van € 150.000,00 verboden, ook al zijn er diverse onderzoeken die aan tonen dat deze medicijnen in een vroeg stadium kunnen helpen ziekenhuisopnames te voorkomen. Nee dat mag dus niet!
Het is van de zotte dat er geen gezondheidsadviezen worden gegeven al is het zo klaar als een
klontje waarom niet. Big Pharma en bv de voedingsmiddelenindustrie, maar ook de andere
industrieën zitten niet op gezonde mensen te wachten. Daar verdienen ze niks aan. Het draait
alleen maar om geld en macht en ik kan huilen als ik lees dat er 10 miljoen!!! chronisch zieken
zijn in Nederland en echt er komen er de komende jaren nog heel wat bij.
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Voor lezers van deze nieuwsbrief die zich hebben laten vaccineren kan het vervelend zijn ‘negatieve’ verhalen erover te lezen die wij delen. Zoals bij alles, lees wat je aanspreekt en scroll
de berichten die je niet aanstaan door. Het is nu eenmaal een heet hangijzer op dit moment.
En het is een ongecontroleerd medisch experiment, aldus de woorden van de heer Kuipers en
wij horen veelvuldig verhalen over mensen met lichamelijke klachten of die zijn overleden kort
na vaccinatie en over shedding. Het wordt in de mainstreammedia als onzin bestempeld, helaas, uit eerste hand gehoord van een kapster die hevige bloedingen heeft nadat ze een dag
mensen heeft staan knippen die zijn gevaccineerd. En zij hoort dit ook weer van anderen.
We willen geen tweespalt, het zijn feiten.
Ik kan alleen maar zeggen of je nu gevaccineerd bent of niet, zorg goed voor jezelf: Eet gezond,
ik heb het eerder gezegd, laat fastfood en frisdrank staan. Ik heb gelezen dat elke keer dat je
iets eet wat gefrituurd is dit ergens in je lichaam een ontstekingsreactie veroorzaakt. Eet alleen biologische groente en fruit, die zijn het minst bespoten, eet gras gevoerd vlees van
koeien die vrijwel het hele jaar door buiten staan en vermijd varkensvlees, paling en tonijn.
Dit zijn aaseters, je krijgt gifstoffen met het vlees binnen. Eet elke week een keer sardientjes,
schijnen het minst vervuild te zijn en je krijgt de broodnodige omega 3 binnen.
Ga kijken wat er in je tuin of omgeving groeit en bloeit, genoeg ideeën in de boeken van Anneke, met tal van recepten voor alles wat er in je omgeving te vinden is. Lees verderop in deze
nieuwsbrief de herhaling van haar bijdrage van de vorige maand en de aanbiedingen.
Maar ook, hou je trilling hoog, laat de angst varen en zet er liefde voor in de plaats, zorg voor
voldoende rust, ga mediteren, verbind je met de bron en verbind je met de aarde.
Drink dennennaaldenthee, we hebben hierover een
stuk gedeeld in de vorige nieuwsbrief, deze maand
vertelt Geertje hierover.
En geniet van het mooie weer, ga elke dag naar buiten
Veel leesplezier.
Blijf gezond en graag tot de volgende maand,
Hartegroet, Barbera
Reageren? barbera@project7-blad.nl
Foto Anneke Bleeker©
Dennennaaldenthee met steranijs, kaneel en kleefkruid.
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Kruidenbak omgetoverd tot insectenhotel...
Een kruidenbak die zijn beste tijd had gehad kreeg een tweede leven
als insectenhotel.
Pootjes eraf gezaagd en als extra versteviging gebruikt om de losgeraakte boden te verstevigen. Dank Frank.
Er lagen nog twee vogelhuisjes, een keer 'langs de weg' gekocht,
maar er hangen genoeg vogelhuisjes.
Een stuk rietmat in stukken geknipt, stokjes, scherven, blauwe flessen om de kleur blauw in de tuin terug te laten komen, wortelstelsels
van dode perenboompjes, oftewel: van alles en nog wat gebruikt en
lekker opgeruimd.
De flessen wel met de hals naar beneden verwerkt, ja daar is over
nagedacht
zodat er geen water in kan lopen.
De vogelhuisjes zijn, met een extra latje eronder zodat ze gelijk met
de rand van de bak kwamen, vastgeschroefd aan de bodem.
Met de rest was het bouwen, voegen, duwen of liever gezegd 'rotzooi maar raak'. Alles decoratief neergekletterd maar dan binnen de
wanden van de bak.
Gaas over het geheel gespannen en vastgezet, wat betreft dat onderdeel ook dank Frank.
En zo kregen vele kleine tuinbewoners er een flinke woning bij.
Leuk om te doen, wellicht als vakantieklus met kinderen in de komende weken. En... het kan lekker opruimen.
Anneke
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Boek van de maand
Deze maand een viertal boeken als boek van de maand, boeken die ons interessant lijken voor
eenieder.

Zakgids Stoepplanten
104 stoepplanten herkennen, determinatiesleutel en soortbeschrijvingen
Naast de boeken van Anneke kunnen we dit leuke boek aanbevelen☺
Planten op je eigen stoep, in je eigen buurt, de meeste mensen gaan voorbij zonder dat ze op te merken. Deze nieuwe plantengids brengt 104 veel
voorkomende stoepplanten - ingedeeld op kleur - in beeld. Foto's en
goede beschrijvingen helpen je de soorten gemakkelijk te herkennen. Er
is een woord voor het feit dat mensen planten over het hoofd zien: plantenblindheid. We zijn gespitst op wat beweegt, op dieren. Planten leven
hun leven te traag; daar is ons hoofd niet op ingericht. Maar, daar kun je
je verandering in brengen.
Zakgids Stoepplanten helpt je daarbij. In deze plantengids staan 104 planten die je in de stad kunt vinden. Gewoon op de stoep, tegen de huizen,
bij een lantarenpaal. Met een dagelijks wandelingetje in je eigen omgeving kom je er al heel
wat tegen. Heb je iets nieuws ontdekt, dan vind je de naam en meer informatie in deze Zakgids
Stoepplanten.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789050118040&PC=427870AA

De kracht van het negatieve
En hoe je die positief kunt inzetten
Waarom blijft een slechte indruk langer hangen dan een goede? Waarom
heeft geld meer impact dan geld verdienen? En waarom focussen we ons
op dat ene punt van kritiek en negeren we de complimenten?
Dat komt door de kracht van het negatieve, de vernederings negativiteitsbias. John Tierney en Roy F. Baumeister laten zien dat het negatieve sterker is dan het positieve, en hoe dat ons en de wereld beïnvloedt – van het
nieuws en de politiek tot onderwijs, opvoeding, religie, relaties en werk.
Het goede nieuws is dat er strategieën bestaan om het negatieve te ontkrachten van in ons voordeel te laten werken, en zo valkuilen te vermijden
die relaties, carrières, bedrijven en landen te gronde richten. In plaats van
te wanhopen over wat er misgaat in je leven en in de wereld, kun je je
richten op wat wel goed gaat – en hoe je nog beter kunt laten gaan.
Te bestellen via deze link
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789057125386&PC=427870AA

7

Herboren worden
Het buitengewone herstellingsvermogen van je lichaam ontsluiten met
de Nieuwe Biologie. Dit boek is een revolutie! Het gaat veel verder dan
de overtuigingen die de moderne farmaceutische geneeskunde al tientallen jaren voeden en geeft je alle wetenschap die je ooit nodig zult
hebben om te bewijzen dat het anders kan. In dit boek kom je te weten
hoe je het verbazingwekkende regeneratieve vermogen van je lichaam
kunt aanwenden door middel van voedsel, informatie en directe ervaring. In zijn grondige en diepzinnige verkenning van de Nieuwe Biologie
werpt Sayer Ji een licht op:
• de fascinerende nieuwe wetenschap van voedsel als informatie;
• de waarheid over de testen op kanker en hartziekte en hoe echte preventie;
• hoe de meest voorkomende vormen van degeneratie een halt toeroepen met op voedsel gebaseerde methoden;
• hoe het lichaam energie uit andere bronnen dan alleen voedsel, zoals water en melanine
haalt;
• hoe de tegenstrijdige voedingsvezels en achterhaalde voedselfilosofieën te plaatsen.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665492&PC=427870AA

Het fluisterkind
luisteren naar wat je soort over je leven te vertellen heeft
De methodiek 'Het Fluisterkind®' maakt duidelijk dat je kind zich net zo
intens en actief inzet voor je levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je
kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling van klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in je leven, relatie van
gezin.
Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf maar je zult
ook merken dat het positieve doorwerkt op het gedrag en de gezondheid
van je soort. In dit werkboek worden handvatten geboden om praktisch
aan de slag te gaan. Ook beschrijft Janita helder en recht uit het hart voorvallen uit haar leven die voor elke ouder herkenbaar zijn en de methodiek
illustreren.
te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789020211177&PC=427870AA
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink
bij succesboeken bestellen (in plaats van bij bol.com ).
Je steunt hiermee onze activiteiten en het kost jou niets extra’s!!!
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
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De kracht van dennennaalden
Deze keer wil ik jullie graag iets vertellen over de kracht van dennennaalden. Je kent vast onze
gewone kerstboom wel, die wordt de Pinaceae of witte spar genoemd.
Deze spar heeft een piramide-achtige vorm. Van de naalden kunnen ze essentiële olie maken
via stoomdestillatie. Om te begrijpen waarom en hoe stoomdestillatie werkt, is het belangrijk
te weten dat essentiële oliën twee eigenschappen hebben.
¹ Ze zijn vluchtig, dat wil zeggen ze verdampen snel wanneer ze in contact komen met lucht.
² Ze mengen niet met water en dat noemen ze hydrofoob. Bij stoomdestillatie wordt er hete
stoom door het plantenmateriaal geblazen en in de warme lucht die vrijkomt zweven de essentiële oliën samen met de lucht omhoog. Die lucht wordt opgevangen in een koelsysteem.
De stoom wordt weer water en de olie blijft erop drijven. Daarna wordt de olie afgetapt.
(Pinaceae, witte spar)

Oliën worden al ingezet vanaf het begin van de eerste beschavingen vanwege hun therapeutische eigenschappen. Op Egyptische papyrusrollen en op Chinese manuscripten wordt het
medicinale gebruik van planten met aroma’s (dat zijn geuren) al beschreven.
De Egyptenaren hechtten veel belang aan deze oliën en lieten zelfs 35 albasten kruiken voor
de oliën achter in de tombe van koning Toetanchamon. De Grieken hielden heel erg van oliën
en gebruikten ze om parfum te maken. Ze geloofden dat alle geurende planten van goddelijke
afkomst waren.
Ook in de Bijbel en de Torah (Joodse geloof) kom je verwijzingen tegen van aromatische planten die verwerkt werden in zalven zoals wierook, mirre en rozemarijn.
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Dennennaalden
Nu zit er in dennennaalden ook een olie die heel therapeutisch werkt. De eigenschappen zijn
pijnstillend, anti-artritis werkend (ontsteking van gewrichten), anti-catarraal werkend (ontsteking van de slijmvliezen), antiseptisch werkend op de longen, bij hoest stimulerend om slijm
uit de longen los te krijgen.
Het kan pijn bij verkoudheid en griep verminderen, ingezet worden bij de bestrijding van ziektekiemen en bacteriën in de lucht, ondersteuning van het bloed, bij verstoppingen in de longen door slijm, bij hoest, bij koorts, helpt de cellen van zuurstof te voorzien, is ondersteunend
bij reuma, bij voorhoofdholte ontsteking en urineweginfecties. Herken je hierin al wat van de
Coronaklachten of van de bijwerkingen van de vaccinaties?

Suramine
Nu is er ook ontdekt dat het stofje Suramine in dennennaalden zit. Deze stof wordt ingezet
o.a. bij de ziekte van Lyme, bij autisme, bij ondersteuning van de ziekte kanker, bij slaapziekte
en parasitaire ziekten, virusbestrijding en slangenbeten. Dit middel is al 100 jaar oud en gepubliceerd op Pubmed (een betrouwbare medische website). Bij wetenschappers al jaren bekend als tegenmiddel bij vaccinaties.
Suramine geven ze als medicijn via een injectie (prik).In het Engels wordt het Suramin genoemd.

De dieren weten het al
Moeder Natuur heeft dus een oplossing voor zowel de klachten van het Coronavirus als de
bijwerkingen van de vaccinaties. De witte spar heeft een symbolische vorm van een paraplu
die bescherming geeft aan de aarde en energie in het universum.
’s Nachts gaan de dieren in de vrije natuur eronder liggen, omdat de boom hen bescherming
kan bieden. Hen oplaadt en verkwikt voor de volgende dag.

Dennennaaldenthee
Maak zelf een helende drank die je ook
preventief kunt inzetten.
Breng water aan de kook, doe een handvol
dennennaalden erin en laat dit met de deksel op de pan 10 minuten zachtjes koken.
De bedoeling is dat de olie uit de naalden
komt. Belangrijk! Zeef het aftreksel door
een doek, want je wilt geen dennennaalden binnenkrijgen. Deze kunnen namelijk
gaatjes prikken in jouw darmen (darmperforatie).
Drink 3 glazen van dit aftreksel per dag ter
preventie.
Drink 6 glazen als je merkt dat je klachten
hebt. Let op, je gaat hiervan sterk detoxen
(ontgiften). Krijg je last van hoofdpijn of diarree, neem dan minder in en bouw het op.
Drink daarbij voldoende water over de dag,
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want die afvalstoffen moeten eruit gespoeld worden. Ieder lichaam is anders, maar een richtlijn is 30ml. per kilo lichaamsgewicht (bijv. 80kg delen door 30).
NIET oogsten uit de volgende bomen omdat de naalden giftig zijn:
Ponderosa den of Gele Den (ook bekend als Ponderosa Pine, Blackjack, Western Geel, Geel en
Bull Pine), Lodgepole of Shore Pine (oeverdennen), Common Juniper (gewone jeneverbes),
Monterey Cypress (cypres), Common Yew (gewone taxus), Norfolk Pine (Norfolk den) en
Australische Pine.
Er zijn plantenapps die je op je telefoon kunt zetten. Je maakt dan een foto van bloem, blad
of stam en de app helpt je de juiste naam te zoeken.
Waarschuwing: ben je zwanger of van plan zwanger te worden dan geen dennennaaldthee
drinken vanwege het risico van abortus.
Dan kun je het best een persoonlijke thee laten maken en aangeven dat je zwanger bent. Ook
de Nurlailathee en de Weerstandthee worden ingezet bij Coronaklachten zo hebben ze mij
verteld. Wil je niet zelf dennennaalden plukken, dan kun je dennentoppenthee in de Nurlailawebshop bestellen. Ze hebben deze in de webshop gezet op mijn verzoek.
Wil je pure essentiële oliën inzetten? Dan kan ik de Douglas Fir, de Siberian Fir en White Fire
oliën adviseren. Deze zijn in mijn webshop te krijgen. De White Fir staat er nog niet in, maar
ik heb een verzoek gedaan deze erin te zetten. Mocht je besteld hebben, stuur mij dan even
een mailtje dan krijg je van mij de specifieke gebruiksaanwijzing van deze oliën. Je kunt ze
verstuiven, inmasseren of innemen (in dit geval alleen White Fir). Voor inmasseren op de huid
voor de veiligheid altijd de olie verdunnen met een draagolie zoals kokosolie, amandelolie,
jojobaolie etc. Heb je vragen, stuur me een mailtje.
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: pixabay.com, Modern Essentials
100 years of Suramin op Pubmed.
Meer informatie over dennennaaldenthee:
https://mms-seminar.com/nl/dennennaald-thee-mogelijk-tegengif-voor-spike-proteineoverdracht/?fbclid=IwAR2VmvirE7kGxXDzYBmPVql-7nDQQ67A4nBC-2bAW9fmOYZgeVqac7cp_FY
https://www.sgtreport.com/2021/05/is-pine-needle-tea-the-answer-to-covid-vaccineshedding-transmission-learn-about-suramin-shikimic-acid-and-how-to-make-your-own-extracts/
Noot van de redactie:

Een ezelsbruggetje om te weten of je nu met een den, een spar of een lariks te maken hebt.
Als er een losse naald uitgroeit, heb je te maken met een Spar (een = single), groeien er twee
naalden uit dezelfde holte is het een Den (twee = dubbel), en groeit er een bosje naalden uit
is het een Lariks (veel = Legio).
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Rondje plukken uit de tuin thee...

Thee gezet van: citroenmelisse, damast, frambozenblad, geranium, roos, sparrentoppen en
zevenblad
Zevenblad en sparrentoppen staan bekend om hun hoge dosis vitamine C.
Het gekookte water even laten betijen voor je de gewassen gaat overgieten. Wanneer we thee
zetten, of dit nu van verse of gedroogde ingrediënten is, of je nu ‘kant-en-klare’ theezakjes
gebruikt, altijd het water iets laten afkoelen want net gekookt water is veel te heet waardoor
de thee doodslaat.
Rond de 80 graden is prima, dit meten we niet, alles gaat op gevoel.
Een andere optie is beetje koud water in de theepot doen, daar het gekookte water bij gieten
en daarna de thee toevoegen.
Wanneer je geen tijd hebt om geduldig thee te zetten dan kun je deze manier toepassen.
Weet wel dat alles wat we met aandacht uitvoeren, koken met plezier zal dat in de smaak tot
uiting laten komen.
Wanneer je boos bent smaakt een gerecht iets later geserveerd anders.
Denk aan Masaru Emoto, de Japanse onderzoeker die met heel veel materiaal in fotovorm
naar buiten kwam om te laten zien dat water een geheugen heeft. Wanneer we lelijk tegen
een glas water doen is dat zichtbaar in de kristallen. Omgekeerd, wanneer we liefdevol met
een glas water omgaan is dat eveneens zichtbaar maar zijn de resultaten mooi.
Zo werkt dat ook met onze maaltijden. Ben je kwaad, heb je haast of ben je met plezier en
geduld bezig.

12

Wellicht denk je nu… Hoog bezemsteelgehalte. 😊 Zoek maar eens op… Masaru Emoto.
Kopje zelfgemaakte thee erbij en je hebt een gezellig uurtje.
Anneke

_____________________________________________
De fiets is de langzame dood van de planeet.
Algemeen directeur van Euro Exim Bank Ltd. kreeg economen aan het denken toen hij zei:
′′Een fietser is een ramp voor de economie van het land: hij koopt geen auto ' s en leent geen
geld om te kopen. Hij betaalt niet voor de verzekering. Hij koopt geen brandstof, betaalt niet
voor het nodige onderhoud en reparaties. Hij gebruikt geen betaald parkeren. Hij veroorzaakt
geen ernstige ongelukken. Hij heeft geen multi-lane snelwegen nodig. Hij wordt niet dik.
Gezonde mensen zijn noch nodig noch nuttig voor de economie. Ze kopen geen medicijnen. Ze gaan niet naar ziekenhuizen of dokters. Er wordt niets toegevoegd aan het
bbp van het land (bruto binnenlands product).
Integendeel, elk nieuw McDonalds restaurant creëert minimaal 30 banen: 10 cardiologen, 10 tandartsen, 10 dieet
experts en voedingsdeskundigen, en uiteraard, mensen
die in het restaurant zelf werken."
Zorgvuldig kiezen: fietser of McDonalds? Het is het overwegen waard.
P.S.
Lopen is nog erger. Voetgangers kopen niet eens fietsen.
Bedankt hiervoor Megan Doreen
Via Yvette Moore, gelezen op facebook
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Een dringende oproep met een aanbieding…
Help jij mee om oude kennis in je omgeving te delen?
Wegens succes herhalen we de bijdrage van Anneke van de vorige maand, alleen een aanpassing in de
aanbiedingen.
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 verwerkten 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.
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.
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Recepten ter inspiratie om eenieder alleen maar op weg te helpen. Je kunt de recepten letterlijk 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 wandelingen, 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 worden.
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 belangstelling
hebt in de complete set.
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Er is nu ook een nieuwe kaartenset, set D met kaarten =van de zomerplanten.
De kaarten Set A – Set B – Set C en set D kunnen afzonderlijk aangeschaft worden.
Elke set bevat 10 verschillende kaarten.
AANBIEDINGEN inclusief verzendkosten in Nederland:
→ De complete set van vier boeken en twee kaartensets A en B voor de prijs van € 99,95
→ 1 boek met 1 kaartenset, je kunt zelf kiezen welk seizoen en welke kaartenset A, B, C, of D voor
€ 34,95.
→ Kaartenset A, B, C of D kost inclusief 10 enveloppen om ze mooi beschermd te kunnen verzenden
voor € 15,00.
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
Geef duidelijk in de mail aan wat je bestelt, de 4 boeken en 2 kaartensets of bestel je 1 boek met
kaartenset geef dan aan welk seizoen en set A, B, C of D en graag je adresgegevens vermelden.
Dank namens velen die nu nog niet kunnen weten dat ze heel veel gratis en voor niets kunnen eten!
Anneke
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In Memoriam…
In Memoriam, lieve Ellen… wat een nare titel.
Naar… je bent niet meer fysiek aanwezig op deze aarde en daarom gedenken we je zoals je
was in levenden lijve. Met liefde, respect en mooie herinneringen denk ik terug aan de afgelopen jaren. Via deze nieuwsbrief richt ik mij even persoonlijk tot jou.
Lieve Ellen,
In maart 2009 nam jij contact met mij op per email. Je was mij tegengekomen op het internet
omdat ik in februari, de 17e om precies te zijn, mijn kop boven het maaiveld had uitgestoken
om te waarschuwen tegen eerst het HPV-vaccin, voor meisjes vanaf 12 jaar tegen zogenaamd
baarmoederhalskanker en snel daarna tegen alle vaccinaties.
Dat triggerde je. We hadden contact en het duurde niet lang of we spraken elkaar telefonisch.
Dat werd een geanimeerd gesprek op een zaterdagochtend, jij zittend in Zuid-Frankrijk en ik
toen nog in Bergen.
Jij bleek in je jeugdjaren gelogeerd te hebben in de straat waar ik mijn laatste winkel in Bergen
had gehad en we rolden van het ene verhaal in het andere.
Alsof we elkaar al jaren kenden, maar we spraken elkaar nog maar net. Terwijl ik dit verwoord
kan ik de sfeer nog voelen.
We bleken eenzelfde drive te hebben: onze medemens aanreiken dat er andere info voorhanden is rond vaccinaties dan we moeten geloven vanuit de kanalen met belangen.
Belangen in de vorm van geld verdienen en de mensheid manipuleren.
Vanaf die ochtend in maart nam ik je mailadres mee in wat ik noemde ‘mijn mailrondje’. We
deelden met een aantal personen informatie die wij tegenkwamen.
Dat was het moment dat jij meerolde in de contacten, we samen gingen werken met velen.
De eerste keer dat we elkaar live zagen was op zaterdagmiddag 12 februari 2011 in Schoten.
Nick van Ruiten had mij uitgenodigd om te komen spreken in het kasteel van Schoten over…
natuurlijk vaccinaties. Dat was ‘het’ onderwerp dat ons in die tijd bezighield, wel in combinatie
met E-nummers, Ritalin en andere zooi die in combinatie met vaccinaties behoorlijke schade
kon aanrichten.

Die middag was het begin van een reeks middagen want het bleef niet bij die incidentele lezing.
De Ridderzaal in het kasteel van Schoten was ‘de’ perfecte plaats om viermaal per jaar een
zaterdagmiddag te organiseren met diverse sprekers. Vanaf zaterdagmiddag 11 juni 2011 was
dat een feit en Nick raakte ons niet meer kwijt.
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Nick regelde de middagen met de gemeente Schoten, ikzelf regelde de sprekers, jij kwam vanuit Frankrijk naar Schoten en Uitgeverij Succesboeken deed gezellig mee door aanwezig te zijn
met een boekentafel.
Tevens wist Fred elke keer de aanwezigen te boeien, maar ook te vermaken, met zijn uitleg,
uitspraken en grappen; samen beleefden we vele leuke middagen.

Twee seizoenen bij Kasteel Schoten

Na de middag als alles
weer aan kant was gingen we naar het restaurant naast het kasteel en
bestelde jij, voor zover ik
weet, altijd het ‘Koninginnehapje’ (Vol-au-vent
met frietjes of kroketjes)
van het menu.
Wel hoorde daar uiteraard een flesje rode wijn
bij. Jij ontfermde je daar
altijd over. Je hebt een
goede smaak.
Dit ging zo voort tot en
met 9 december 2017. Je
bent er maar zelden niet
geweest.
Ook in de keuken was zij actief
Ellen verzorgde een lezing in de Ridderzaal
Wanneer je niet aanwezig was, had dat een reden zoals stakingen bij luchtvaartmaatschappijen.
We verzorgden altijd ‘van alles’ voor de inwendige mens, pannen soep, brood, salades, gek
was af en toe niet gek genoeg.
Over die jaren waren er ook vrijwilligers die hun bijdragen leverden en mijn vrijdag voor de
middag Schoten was altijd gericht op het bereiden van soep of… zoals één keer een salade.
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Jij verraste mij met diverse sjaals en ik jou met andere dingen. De sfeer was leuk, gezellig en
waardevol.
We hebben vele sprekers mogen laten spreken, de zondag na de middag in Schoten voelde
altijd een beetje als ‘afkicken’.
Het gaat te ver veel te vertellen, we hebben samen veel beleefd, samen genoten en ons samen
verbaasd. Ja ook dat, dat hoort bij het leven!
Vanaf eind 2010 organiseerden wij de ‘Gezond Verstand Avonden’.
Schoten was ‘onze’ gezamenlijke Gezond Verstand Middag.
Schoten was apart, speciaal, mooi, elkaar weer zien en even een paar uur samen genieten.
Vier keer per jaar.
In september 2015 droegen wij het concept ‘Gezond Verstand Avonden’ over aan anderen die
zeer enthousiast leken te zijn maar dat liep anders.
We hebben het concept toen ‘herpakt’ en Schoten ging onder de vlag van Project7-blad door.
Inmiddels had ikzelf een stap teruggedaan ten aanzien van het delen van informatie omtrent
vaccinaties, na ontelbare lezingen gegeven te hebben. Mijn liefde en focus ging uit naar wat
wel goed is voor de mens, namelijk ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Jij bleef je ogen gericht houden op vaccinaties en je gaf een eigen nieuwsbrief uit die ten tijde
van onze ‘Gezond Verstand Avonden’ site ook apart vermeld stonden, ‘Aleph’ genaamd, Het
begin, de oorsprong van alles…
Project7-blad werd iets algemener maar toch met de mogelijkheid lezingen op de agenda te
plaatsen, dus Schoten bleef heel gewoon met ons samen
doorgaan.
We bespeurden wel een afname in interesse, wat ook logisch was. Wie tig lezingen had aangehoord wist het wel. De
rode draad is dan zichtbaar dus de animo om van alles op te
slurpen is automatisch minder. Deze tendens bespeurden
we met velen, want als er geen jonge aanwas komt en de
‘ouderen’ zijn volop geïnformeerd dan komt er automatisch
een verandering waar je op zult moeten anticiperen.
December 2017 zagen we elkaar de voor de laatste keer, de
laatste middag in kasteel Schoten.
Maar… jouw pad liep ook al langer anders want op 2 juni
2012 ontmoette jij Door Frankema in Schoten.
Januari 2010 mocht ik van Door een lezing bij haar thuis geven over vaccinaties en het duurde niet lang of we wisten
Door te inspireren zelf ook lezingen te geven.
Jij ging Door ondersteunen met haar schrijven, haar boek en
uiteindelijk werd je betrokken bij ‘Vaccin Vrij’, de website en
Door Frankema - Stichting Vaccin Vrij
Facebookpagina.
Wat voelde dit geweldig, jij helemaal in die informatie en ik
daarnaast met ons eigen concept de ‘Gezond Verstand Avonden’, met vele sprekers en mijn
persoonlijke belangstelling omtrent wat goed is om in de vrije natuur en/of eigen tuin te scoren als aanvullende groenten.
Een levenspad is grillig, je loopt lang met bepaalde personen, kort met anderen en ondertussen gebeurt er ook nog van alles waar je op dient te anticiperen. Dat was ons beiden niet
vreemd.
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Deze terugblik is ook een ruwe schets en dat weet jij als geen ander.
Maar als we alles delen over de afgelopen jaren dan zal dat een boekwerk worden.
Dat zullen we de lezers besparen, we gaan daarom dan ook naar de laatste zaterdagmiddag in
Schoten waarop jij mij verraste met een mooi boekje met foto’s die ik had gemaakt in Schoten,
met posters en opmerkingen die jij erbij had geplaatst. Wat een mooie afsluiting van bijzondere jaren. Met liefde en genoegen denk ik daaraan terug. We hielden contact maar ‘het loopt
zoals het loopt’ en ieder heeft 24 uur in een etmaal, de weken vliegen, de maanden en zo ook
de jaren. Inmiddels was het ons helder dat je ziek was. Echt ziek. Helaas hebben wij je niet
kunnen bezoeken in het mooie zuiden van Frankrijk. Onze ‘luxe’ was viermaal per jaar contact
in Schoten en de mails.
Lieve Ellen, dank voor alle afgelopen jaren.
De zaterdag dat we elkaar voor het eerst spraken zal ik niet vergeten. Onze live ontmoetingen
in Schoten ook niet en speciaal voor deze ‘In Memoriam’ heb ik alle mapjes met foto’s doorlopen en er een aantal uitgekozen om voor de sfeer te delen.
Toen jij stopte met je eigen nieuwsbrief die wij deelden bracht je maandelijks iets in voor de
nieuwsbrief van ‘Project7-blad’. Totdat dit niet meer ging.
Dank lieve Ellen Vader. Ik ben blij je op mijn grillige pad te hebben moge ontmoeten.
Je lieve man Ton van Meesche wens ik samen met je kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen sterkte om jouw afwezigheid een plaatsje te geven.
Je fysieke aanwezigheid, althans!
Laatste keer, dikke kus, het ga je goed, tot ziens!
Anneke
Gaasterland, juni 2021
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Uit de nieuwsbrieven van de Stichting Vaccin Vrij
VAARWEL LIEVE ELLEN – WE ZULLEN JE MISSEN…
Door: Door Frankema
Op zaterdag 29 mei in de vroege ochtend is Ellen Vader overleden.
Zij had kanker en heeft bijna een jaar lang chemo-, en andere therapieën ondergaan. Al die tijd is ze liefdevol thuis verzorgd door
mantelzorger en echtgenoot Ton in haar woonplaats in ZuidFrankrijk.
Veel mensen kenden Ellen Vader omdat zij de moderator was van
de facebook-groep van de stichting Vaccinvrij. Voor de leden, en
voor het team, was zij een inhoudelijke en emotionele steun en
toeverlaat.
Ik heb Ellen leren kennen in 2012. De facebook-groep was net gestart en zij was heel actief en alles wat ze postte was goed onderbouwd.
Ik was mijn boek aan het schrijven en heb Ellen daarvoor geïnterviewd – enige tijd later zijn we samen begonnen met een nieuwsbrief. Vanaf het begin af aan was zij onafscheidelijk verbonden
aan de stichting Vaccinvrij – als moderator en als inspirator.
https://stichtingvaccinvrij.nl/vaarwel-lieve-ellen-we-zullen-je-missen/
GITARIST ERIC CLAPTON IN OPENHARTIG INTERVIEW
door Door Frankema
Een van de mensen die heeft ondervonden dat de experimentele gentherapie de gezondheid
ernstig kan schaden is de – vooral bij de oudere generatie – wereldwijd bekende muzikant Eric
Clapton. In een openhartig interview deelt hij wat hem is overkomen; hoe hij denkt over de
pandemie en waar hij nu staat. Zijn toon is zeer menselijk en mild.
Ondanks wat hem is overkomen staat hij het liefst in het midden. Het interview kwam in dezelfde periode uit als het rapport. Het laat zien dat rapporten uiteindelijk gaan om mensen,
en hoe ingrijpend de veranderingen kunnen zijn in het leven van de mensen die “even een
prik gaan halen”.
https://stichtingvaccinvrij.nl/eric-clapton-vaccinatieschade-het-yellow-card-system-en-deroep-tot-volledige-stopzetting-covid-19-injecties-bij-mensen/
HET SPIKE EIWIT IS GEVAARLIJK – WAAROM GEVEN WIJ HET LICHAAM DE OPDRACHT OM
SPIKE EIWITTEN TE MAKEN?
Door Vertaalteam
Drie gerenommeerde wetenschappers waarschuwen nu voor het spike-eiwit in de injecties.
Dr. Richard Fleming, dr. Peter McCullough en dr. Byram Bridle. Van deze laatste ziet u een
fragment van een interview dat hij elders gaf. De andere twee wetenschappers hebben in de
voorgaande weken in The Highwire een interview gegeven.
Het spike-eiwit richt direct schade aan weefsel aan. Waarom gaan we dan door met injecties
die het lichaam de opdracht geven om spike-eiwitten aan te maken?
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https://stichtingvaccinvrij.nl/het-spike-eiwit-is-gevaarlijk-waarom-geven-wij-het-lichaamde-opdracht-om-spike-eiwitten-te-maken/
IS SARSCOV-2 EEN LAB-VIRUS?
Door Joris Baas
Het onderstaande artikel is een lang artikel dat is opgedeeld in 10
onderdelen. Het dient als basis voor verder onderzoek. Als SarsCoV-2 afkomstig zou zijn uit een laboratorium, wat zou dat betekenen voor de aanpak van de crisis?
Inleiding
1. ‘Gemakkelijk te doen’ (2011)
2. Financieringsstop in de VS (2014)
3. Biosafety lab-4 in aanbouw in Wuhan (2015)
4. VS financiert gain-of-funding onderzoek in het buitenland (2015)
5. Batwoman Shi Shengli’s vleermuizen onderzoek6. 2016 Fauci’s Gain-of-function patent
(2016)
7. Moratorium gain of function onderzoek opgeheven (2017)8. Pandemie op komst, we gaan
dood! (2018)
9. Zijn hybride virussen Biowapens?
10. Eis transparante communicatie en regelgeving
https://stichtingvaccinvrij.nl/is-sarscov-2-een-lab-virus/
BLCKBX – THIERRY BAUDET IN OPENHARTIG INTERVIEW OVER LOCK STEP, GREAT RESET,
BUILT BACK BETTER
Door Gast auteur
Onlangs hield Thierry Baudet een onheilspellende rede in de 2de kamer
over het Lockstep Scenario.
Een Pandemie Scenario van de Rockefeller Foundation uit 2010 die minutieus benoemt of beter voorspelt wat er nu gebeurt in de wereld, hoe
burgers angst wordt aangejaagd en overheden steeds totalitairder worden. Een opmaat naar de Great Reset, de natte droom van Professor
Klaus Schwab, de voorman van het WEF die samen met wereldleiders,
NGO,s zoals het WHO, de UN en de captains of industry een nieuw sociaal contract tussen burgers en overheid uitrolt onder de noemer ” Build
Back Better “.
Maar wat is nou precies die Great Reset? En waarom roepen alle leiders inclusief Mark Rutte
en onze koning BBB?
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-thierry-baudet-in-openhartig-interview-over-lockstep-great-reset-built-back-better/
DR. SUCHARIT BHAKDI OVER BIJWERKINGEN: BLOEDKLONTERINGEN EN ANDERE PROBLEMEN…
Door vertaalteam
Voor wie nog twijfelt over het vaccin geeft Dr. Bhakdi een heldere uitleg en de informatie die
ons kan helpen om na te kunnen denken over de keuze. Dr. Sucharit Bhakdi heeft zijn hele
leven met infectieziektes en immunologie gewerkt.
Hij was ook docent op die onderwerpen. Met verbijstering zag hij hoe snel de corona-vaccins
werden toegelaten, terwijl een aantal voor de hand liggende vragen over de veiligheid ervan
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niet waren onderzocht. In deze video vertelt hij dat hij met een aantal collega’s een brandbrief
stuurde naar de EMA waarin zij hun zorgen uitten en wat het antwoord van de EMA daarop
was. Hij verklaart in deze video wat de werking van de corona-vaccins is en waarom ze problemen veroorzaken in ons lichaam.
https://stichtingvaccinvrij.nl/dr-sucharit-bhakdi-over-bijwerkingen-bloedklonteringen-enandere-problemen/
COVID-19 VERDWIJNT DOOR VACCINATIES, DAAROM KUNNEN WE VERSOEPELEN EN ANDERE LEUGENS
Door Door Frankema
“Het is geweldig om te zien hoe hard de daling van de ic-bezetting doorzet, zegt Gommers,
voorzitter Nederlandse Vereniging Intensive care. ‘Het is beter dan de verwachting en dat betekent dat er ruimte komt voor versoepelingen.
In Nederland liggen er nu ten opzichte van eind april 32 procent minder mensen met Covid op
de ic’s en 40 procent minder in de ziekenhuizen.
Het gaat ook echt hard met het vaccineren, constateert Gommers. ‘Ik geloof dat we nu rond
de 47-jarigen zitten, dat is geweldig. We kunnen aan vakanties denken.” – Diederik Gommers
BNL.nl1
De verhaallijn van politici en deskundigen is dat we kunnen versoepelen, ‘want de cijfers gaan
omlaag omdat er zo veel mensen zijn gevaccineerd’. Maar de wakkere burger weet inmiddels
beter…
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19-verdwijnt-door-vaccinaties-daarom-kunnen-we-versoepelen-en-andere-leugens/
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Belgisch Medium
Nog een bericht betreffende Ellen Vader.
Een Belgisch medium heeft na haar dood contact gehad met Ellen Vader en leverde de volgende tekst aan voor onze nieuwsbrief.
Het leven laat zijn sporen na en dit moet niet altijd dramatisch zijn.
En tekens vanuit de Andere Kant zijn Heilig en hoopgevend voor wie achterblijft.
Voor wie hierin mee- of overweg kan: dit zijn haar recentste gedachten.
Ideeën, wensen en uitdrukken stoppen niet na het fysieke leven
“Ik was moe van vechten,
Ik was moe van schrijven…
Men heeft mij “voorzichtig neergelegd”; deze kruisvaardster tegen die vaccins die zoveel leed
kunnen veroorzaken in een teder baby lijfje. En verder dan ook nog in het jongvolwassen leven
in zoveel landen, culturen en continenten.
Baby’s die in volle overtuiging en met zoveel Liefde worden gedragen en op de wereld gezet;
daar wordt in de eerste levensmaanden reeds een hypotheek op gezet inzake hun gezondheid
en welzijn. Dit gaat veel verder en is veel meer onrustwekkend dan de inbreng van het polio
vaccin die op zichzelf een nobel doel was en waar veel wetenschappers veel uren hebben voor
gesleten om dit vaccin concreet en veilig te krijgen.
Samen met de Verontruste Moeders waar ik veel steun en toeverlaat aan had, heb ik menig
ambtenaar op zijn plaats willen zetten. Vaak waren het wansmakelijke en ranzige ego’s die
niet de impact van de multinationale ondernemingen rond vaccins konden of mochten inzien;
Maar de kracht van het geld is gigantisch groot en invloedrijk. Dit is belangrijker dan het welzijn en de schoonheid van een kind.
Op het moment dat ik deze aarde moet verlaten, komt het tot een (triest) hoogtepunt in de
vaccin geschiedenis van de mensheid. Het kwade zal zichzelf vernietigen - dit is juist - maar dit
is nog niet voor morgen, helaas.
Ik zal jullie bijstaan in inzicht verwerven hoe uit die crisis te komen en om de schade door de
vaccins te neutraliseren. Ik ben al aan het opstijgen naar het Licht en zal de toelating vragen
om heel snel terug te keren naar deze Moeder Aarde, om jullie verder hulp en inzicht te bieden;
Dank voor alle steun en toeverlaat tijdens mijn missie bij leven. Dank voor alle zorgen tijdens
mijn ziekte. Ik vergeet jullie mooie toedracht niet en de bezorgdheid voor het welzijn en de
ontwikkeling voor het prille leven.
In dankbaarheid voor alle contacten in al die jaren,”
Ellen V
Opgepikt en uitgeschreven door een Belgisch medium
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Ze moesten eens weten
Sommige mensen vinden mij maar raar
Omdat ik niet in mondkapjes geloof
Omdat ik niet in virussen geloof
Omdat ik niet in vaccinaties geloof
Ha, ze moesten eens weten wat ik verder allemaal nog denk!
Bijvoorbeeld dat er nanobots in de je-weet-wel injecties zitten
En ook in chemtrails, trouwens
Die gekoppeld kunnen worden aan 5G
Ik denk ook dat we beduveld worden door de regering
Ik denk dat ze voor de camera netjes afstand houden
En braaf een mondkapje voordoen
Maar dat ze zich achter de schermen heel anders gedragen
Bijvoorbeeld bij G7
Geen mondkapje te bekennen, volgens mij
Maar wel handen schudden
Schouder kloppen
Omhelzen
En ons uitlachen
Ja, dat geloof ik
Raar, hè?
Ik geloof ook dat er gen-gemodificeerde muggen bestaan
Die met miljoenen in de natuur uitgezet worden
Om te paren met gewone muggen
Zogenaamd om malaria tegen te gaan
En dat geloof ik dan weer niet
Ik geloof ook dat er mini-drones zijn
In de vorm van zwarte torren
Met piepkleine cameraatjes in zich
En misschien ook wel een vorm van wapen
Die net zo bewegen en vliegen als gewone torren
En ingezet kunnen worden door het leger
Ik denk dat er heel veel technologie is
Die voor de gewone mens achtergehouden wordt
Zoals klonen, virtual reality, wapens en geneesmethoden
En ja, ik denk dat we daarmee gemanipuleerd worden
Raar, hè?
Oh, en ik denk ook dat er een genocide gaande is
En ik denk dat er buitenaardse wezens op deze aarde rondlopen
Ik denk eigenlijk dat wij zelf ook buitenaardse wezens zijn
Ik denk dat niet in elk menselijk lichaam een menselijke ziel huist
Ik denk dat er onder het aardoppervlak ook wezens leven
En ik denk dat tijdreizen bestaat
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Ja, nu moet het niet gekker worden
Maar het wordt nog gekker
Ik denk dat mensen van nature telepathische vermogens hebben
En telekinetische vermogens
En ik geloof in shape shifters
En in astrologie
En in healing op afstand
En in de helende werking van edelstenen
En ik geloof dat het mogelijk is om met overleden zielen te praten
En ik geloof in de helende werking van psychedelische middelen
Ik geloof dat zij een geschenk van de goden zijn
En ik geloof dat je kanker kunt genezen
Ik geloof zelfs dat je alle ziektes kunt genezen
En ik geloof dat alles bewustzijn heeft
Ook dingen, zoals auto’s en tafels
Stoelen en schoenen
Alles heeft bewustzijn
Je kunt je met alles verbinden
Je kunt met alles communiceren
Ik geloof dat tijd en ruimte een illusie zijn
En ik geloof dat je met dieren kunt praten
Zelfs met muggen en mieren
Je kunt ze bijvoorbeeld vragen om weg te gaan
Als je last van ze hebt
Maar je kunt ook met honden en katten praten
En die praten gewoon terug
In de dierentuin kon ik zelfs met een olifant praten
En ik kan ook met bomen praten
Ja, ik denk dat bomen heel wijs zijn
En dat ze ook met elkaar praten
En ik geloof ook dat het menselijk ras is gekaapt
Door buitenaardse wezens
Die ons DNA door elkaar hebben geschopt
Waardoor we echt niks meer snappen
En ik geloof ook in leven op andere planeten
Ik geloof dat er een eindeloos aantal levensvormen bestaan in het universum
En ik geloof ook dat er allang contact en samenwerking is met buitenaardse beschavingen
En ik geloof ook dat we de zwaartekracht kunnen opheffen
En we ons lichaam gewichtloos kunnen maken
En onzichtbaar kunnen worden
Als we het maar genoeg geloven
En ik denk dat we onze ouders uitkiezen
En ik geloof in reïncarnatie
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En ik denk dat we onszelf kunnen genezen met gedachtekracht
Oh, en ik geloof ook dat de dood niet bestaat
Ik geloof dat we onsterfelijke zielen zijn
En dat de dood louter een sluier is
Die een veel ruimere werkelijkheid verbergt
En ik geloof dat als ik aan jou denk
Je dat kunt voelen
En vice versa
Dus ja, je kunt me een raar mens vinden
Omdat ik niet in mondkapjes, virussen en vaccinaties geloof
Maar echt, je moest eens weten
In werkelijkheid ben ik nog veel gekker
Sanne Burger
sanneburger.com (via facebook)

_____________________________________________
Zo zal het zijn
Zoals dwang nooit de weg is naar vrijheid,
zo is geweld niet de weg naar vrede
Zoals haat nooit de weg is naar liefde,
zo is de leugen niet de weg naar waarheid
Bewandel het pad van de eerlijkheid,
zo verlies je nooit je eigen ziel
Ervaar iedereen als een deel van jou,
zo blijf je verbonden met je eigen hart
Waar tranen het verdriet een stem geven,
zo is liefde de stem van het licht
Waar regen de hemel doet opklaren,
zo is het hemelse licht de kern die jij bent
Zoals verdriet heelt in de rivier van compassie,
zo lost het donker op in de nabijheid van het licht
Zoals angst oplost in het water van de liefde,
zo glimlacht ons hart bij het zien van ieders geluk
Zo is het,
en zo zal het zijn
Zo wil ik leven,
en zo zal ik sterven...
Angelo Meijers (via facebook)

29

Verzoek om advies
Ik heb een huis. Dat huis is prima in orde. Nooit last gehad van wateroverlast of enig ander probleem.
Nu heb ik een brief ontvangen van de overheid die zegt dat ik de muren van mijn huis moet laten
injecteren omdat het dan beter beschermd is tegen de regen, iedereen aangemoedigd wordt om dat
te doen en zij alle kosten zal betalen. Het zal mij geen euro kosten. Het is een cadeautje.
Dat is natuurlijk heel fijn maar ik zit er toch wel een beetje mee verveeld dat de overheid alle aansprakelijkheid afwijst als er iets fout zou lopen bij het injecteren van mijn muren en er (ernstige) schade is
aan mijn huis.
Zij betaalt alleen voor de werken.
Voor de rest moet ik mijn plan trekken.
Ik kan kiezen uit:
BV Faaizer
NV Moo Derna
NV A. Zeeneeca
BV J. & zonen
Omdat de overheid zo weinig uitleg heeft gegeven, heb ik zelf het één en ander uitgezocht om wat
meer te weten te komen over die bedrijven en hun producten.
Ik weet graag met wie ik te maken heb en dit al zeker nu ik ga moeten opdraaien voor de gevolgen als
er iets misloopt.
Nu blijkt dat die 4 bedrijven in het verleden al veel problemen hebben gehad met hun producten.
Ja. Ze zijn allemaal al vele keren gedagvaard door eigenaars van ander huizen in betaling van astronomische schadevergoedingen wegens grote schade die zij veroorzaakt hebben.
Ze zijn alle 4 ook al tal van keren betrokken geweest in corruptieschandalen.
Dat wekt niet echt vertrouwen. Integendeel.
Als ze al zoveel problemen hebben gehad, kun je ze dan wel vertrouwen?
Ik heb nog wat verder gegraven en wat heb ik ontdekt? Dat zij potverdikke zelfs geen garantie verlenen
op hun producten en zij een contract hebben afgesloten met de overheid waarin zij vrijstelling van elke
aansprakelijkheid hebben geëist en bekomen.
Dus ... als er problemen zijn met mijn huis kan ik niet terecht bij de overheid en ook niet bij het bedrijf
voor een schadevergoeding.
Een herstel is hoe dan ook niet mogelijk want eens mijn muren geïnjecteerd zijn is het voor altijd. Het
kan niet meer ongedaan gemaakt worden.
Het lijkt me niet verstandig om dit werk, in deze omstandigheden en onder dergelijke voorwaarden te
laten doen door 1 van die 4 bedrijven. Ik snap overigens totaal niet dat de overheid die 4 bedrijven
aanbeveelt.
Zo'n slechte reputatie, zoveel problemen en op de koop toe voor niets aansprakelijk? Het kan niet
anders dan dat daar een geurtje aan zit, toch?
Ik wil mijn huis gerust nog beter beschermen dan nu al het geval is maar ik zit dan eerder te denken
om dit te laten doen door een bedrijf met een uitstekende reputatie zoals het bedrijf V-tamine.
Wat is jullie advies? Moet ik dit vergiftigd geschenk aannemen op risico van grote schade aan mijn huis
waartegen ik niets kan doen?
Schrijver onbekend

30

Onderzoeker: 'We hebben een grote fout gemaakt' met het COVID-19-vaccin
Datum: 14 juni 2021

Door:

Dr. Joseph Mercola (Fact checked)

Vertaling:

Frank Bleeker

Foto:

Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Oorspronkelijke artikel: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/14/covid-19-vaccinemistake.aspx?ui=b4703b74c3dc8a884d5a69feebd95971857d03b2adf7b930d5136da0f5c26fb4&sd=19000101&ci
d_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210614_HL2&mid=DM903828&rid=1182657611&p4=20130505&p5=
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben
op omstandigheden in de Verenigde Staten.
VERHAAL IN EEN OOGOPSLAG:
→ De Canadese immunoloog en vaccinonderzoeker Byram Bridle, Ph.D., heeft toegang gekregen
tot het biodistributie onderzoek van Pfizer van de Japanse regelgevende instantie. Het onderzoek, voorheen ongezien, toont een enorm probleem aan met alle COVID-19-vaccins
→ De veronderstelling waarmee vaccinontwikkelaars hebben gewerkt, is dat het mRNA in de vaccins voornamelijk in en rond de vaccinatieplaats zou blijven. De gegevens van Pfizer laten echter zien dat het mRNA en het daaropvolgende spike-eiwit binnen enkele uren wijdverbreid in
het lichaam worden verspreid
→ Dit is een serieus probleem, omdat het spike-eiwit een toxine is waarvan is aangetoond dat
het cardiovasculaire en neurologische schade veroorzaakt. Het heeft ook reproductietoxiciteit
en uit de biodistributiegegevens van Pfizer blijkt dat het zich ophoopt in de eierstokken van
vrouwen
→ Eenmaal in de bloedsomloop bindt het spike-eiwit zich aan bloedplaatjesreceptoren en de cellen die je bloedvaten bekleden. Wanneer dat gebeurt, kan dit ervoor zorgen dat bloedplaatjes
samenklonteren, wat resulteert in bloedstolsels en/of abnormale bloedingen
→ Documenten van Pfizer die bij het Europees Geneesmiddelenbureau zijn ingediend, tonen ook
aan dat het bedrijf zich tijdens preklinische toxicologische onderzoeken niet heeft gehouden
aan de standaardpraktijken voor kwaliteitsbeheer en dat belangrijke onderzoeken niet voldeden aan de normen voor goede laboratoriumpraktijken
Hoe meer we leren over de COVID-19-vaccins, hoe slechter ze eruitzien. In een recent interview1 met
Alex Pierson (hierboven) liet de Canadese immunoloog en vaccinonderzoeker Byram Bridle, Ph.D., een
schokkende waarheidsbom vallen die onmiddellijk viraal ging, ondanks censuur door Google.
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Het was ook te zien in een "feitencheck" door het Politifact van het Poynter Institute2, waarin de bevindingen van Bridle als "onwaar" werden verklaard na een interview met Dr. Drew Weissman,3 een
UPenn-wetenschapper die wordt gecrediteerd voor het helpen creëren van de technologie die het
COVID-mRNA mogelijk maakt vaccins om te werken. Maar, zoals u hieronder kunt zien, heeft Politifact,
in tegenstelling tot Bridle, nagelaten verder te gaan dan het interviewen van iemand met zo'n enorm
belang in het succes van het vaccin.
In 2020 ontving Bridle een overheidssubsidie van $ 230.000 voor onderzoek naar de ontwikkeling van
COVID-vaccins. Als onderdeel van dat onderzoek vroegen hij en een team van internationale wetenschappers om een Freedom of Information Act (FOIA) toegang tot de biodistributiestudie van Pfizer bij
de Japanse regelgevende instantie. Het onderzoek,4,5 voorheen ongezien, toont een enorm probleem
aan met alle COVID-19-vaccins.
"We hebben een grote fout gemaakt", zegt Bridle. "We dachten dat het spike-eiwit een geweldig doelwitantigeen was; we hebben nooit geweten dat het spike-eiwit zelf een toxine was en een pathogeen
eiwit. Dus door mensen te vaccineren, injecteren we ze onbedoeld met een gif.”
Dit toxine, merkt Bridle op, kan cardiovasculaire schade en onvruchtbaarheid veroorzaken - een claim
die wordt herhaald door onderzoekers zoals Stephanie Seneff, Ph.D., en Judy Mikovits, Ph.D., die ik
over deze problemen heb geïnterviewd.
Pfizer heeft industriestandaard veiligheidsstudies achterwege gelaten
Bovendien blijkt uit TrialSite News6 dat Pfizer-documenten die bij het Europees Geneesmiddelenbureau [EMA] zijn ingediend, onthullen dat het bedrijf "de industriestandaard kwaliteitsmanagementpraktijken niet volgde tijdens preklinische toxicologische onderzoeken... omdat de belangrijkste onderzoeken niet voldeden aan goede laboratoriumpraktijken (GLP)."
Er zijn geen reproductietoxiciteits- of genotoxiciteitsstudies (DNA-mutatie) uitgevoerd, die beide als
essentieel worden beschouwd bij de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel of vaccin voor menselijk gebruik. De problemen die nu aan de oppervlakte komen, zijn enorm belangrijk, omdat ze de risicobatenanalyse die ten grondslag ligt aan de autorisatie voor noodgevallen van vaccins aanzienlijk veranderen. Zoals gerapporteerd door TrialSite News:7
“Onlangs is er gespeculeerd over mogelijke veiligheidssignalen die verband houden met COVID-19mRNA-vaccins. Er zijn veel verschillende ongebruikelijke, langdurige of vertraagde reacties gemeld, en
vaak zijn deze meer uitgesproken na de tweede injectie.
Vrouwen hebben veranderingen in de menstruatie gemeld na het nemen van mRNA-vaccins. Problemen met bloedstolling (coagulatie) - die ook vaak voorkomen tijdens de ziekte van COVID-19 - worden
ook gemeld. In het geval van het Pfizer COVID-mRNA-vaccin roepen deze nieuw onthulde documenten
aanvullende vragen op over zowel de genotoxiciteits- als reproductietoxiciteitsrisico's van dit product.
Standaardonderzoeken die zijn ontworpen om deze risico's te beoordelen, zijn niet uitgevoerd in overeenstemming met geaccepteerde empirische onderzoeksnormen. Bovendien gebruikte Pfizer in belangrijke onderzoeken die waren opgezet om te testen of het vaccin in de buurt van de injectieplaats blijft
of door het lichaam reist, niet eens het commerciële vaccin (BNT162b2), maar vertrouwde in plaats
daarvan op een 'surrogaat'-mRNA dat het luciferase-eiwit produceert.
Deze nieuwe onthullingen lijken erop te wijzen dat de VS en andere regeringen een enorm vaccinatieprogramma uitvoeren met een onvolledig gekarakteriseerd experimenteel vaccin.
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Het is zeker begrijpelijk waarom het vaccin met spoed in gebruik werd genomen als een experimenteel
product onder de bevoegdheid voor gebruik in noodgevallen, maar deze nieuwe bevindingen suggereren dat routinematige kwaliteitstests over het hoofd werden gezien in de haast om het gebruik goed te
keuren.
Mensen krijgen nu injecties met een op mRNA-gentherapie gebaseerd vaccin, dat het SARS-CoV-2spike-eiwit in hun cellen produceert, en het vaccin kan ook het mRNA afgeven en spike-eiwit produceren
in onbedoelde organen en weefsels (waaronder mogelijk eierstokken).”
Giftige spike-eiwitten komen in de bloedcirculatie
De veronderstelling waarmee vaccinontwikkelaars hebben gewerkt, is dat het mRNA in de vaccins (of
DNA in het geval van de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca) voornamelijk in en rond de
vaccinatieplaats, d.w.z. uw deltaspier, zou blijven met een kleine hoeveelheid afvoer naar lokale lymfeklieren
De gegevens van Pfizer laten echter zien dat dit helemaal niet het geval is. Met behulp van mRNA dat
is geprogrammeerd om luciferase-eiwit te produceren, evenals mRNA dat is gelabeld met een radioactief label, toonde Pfizer aan dat het grootste deel van het mRNA aanvankelijk in de buurt van de
injectieplaats blijft, maar binnen enkele uren wijdverspreid in het lichaam wordt.9
We weten al lang dat het spike-eiwit een pathogeen eiwit is. Het is een toxine. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in omloop komt. ~ Dr. Byram Bridle
Het mRNA komt uw bloedbaan binnen en hoopt zich op in verschillende organen, voornamelijk uw
milt, beenmerg, lever, bijnieren en, bij vrouwen, de eierstokken. Het spike-eiwit reist ook naar uw hart,
hersenen en longen, waar als gevolg bloedingen en/of bloedstolsels kunnen optreden, en wordt uitgestoten in de moedermelk.
Dit is een probleem, want in plaats van uw spiercellen te instrueren om het spike-eiwit te produceren
(het antigeen dat de productie van antilichamen op gang brengt), wordt het spike-eiwit eigenlijk geproduceerd in uw bloedvatwanden en verschillende organen, waar het veel schade kan aanrichten.
"Het is de eerste keer dat wetenschappers kunnen zien waar deze messenger RNA [mRNA]-vaccins na
vaccinatie heen gaan", vertelde Bridle aan Pierson.10
“Is het een veilige veronderstelling dat het in de schouderspier blijft? Het korte antwoord is: absoluut
niet. Het is heel verontrustend… We weten al lang dat het spike-eiwit een pathogeen eiwit is.
Het is een toxine. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in de circulatie komt… Het spikeeiwit is op zich bijna volledig verantwoordelijk voor de schade aan het cardiovasculaire systeem, als het
in de circulatie komt.”
Het spike-eiwit is het probleem
We weten inderdaad al maanden dat de ergste symptomen van ernstige COVID-19, met name bloedstollingsproblemen, worden veroorzaakt door het spike-eiwit van het virus. Als zodanig leek het erg
riskant om de lichaamscellen te instrueren om precies datgene te produceren dat ernstige problemen
veroorzaakt.
Bridle haalt onderzoek aan dat aantoont dat proefdieren die met gezuiverd spike-eiwit van SARS-CoV2 rechtstreeks in hun bloed werden geïnjecteerd, cardiovasculaire problemen en hersenbeschadiging
ontwikkelden.
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Aannemen dat het spike-eiwit niet in de bloedsomloop zou komen, was een "ernstige fout", volgens
Bridle, die de Japanse gegevens "duidelijk bewijs" noemt dat het vaccin, en het spike-eiwit dat daardoor wordt geproduceerd, in uw bloedbaan terechtkomt en accumuleert in vitale organen. Bridle citeert ook recent onderzoek waaruit blijkt dat het spike-eiwit 29 dagen in de bloedbaan van mensen
bleef.
Eenmaal in uw bloedsomloop bindt het spike-eiwit zich aan bloedplaatjesreceptoren en de cellen die
uw bloedvaten bekleden. Zoals uitgelegd door Bridle, wanneer dat gebeurt, kan een van de volgende
dingen gebeuren:
Het kan ervoor zorgen dat bloedplaatjes samenklonteren - Bloedplaatjes, ook wel trombocyten genoemd, zijn gespecialiseerde cellen in uw bloed die het bloeden stoppen. Wanneer er bloedvatbeschadiging is, klonteren ze samen om een bloedstolsel te vormen. Dit is de reden waarom we stollingsstoornissen hebben gezien die verband houden met zowel COVID-19 als de vaccins
Het kan abnormale bloedingen veroorzaken
In je hart kan het hartproblemen veroorzaken
In je hersenen kan het neurologische schade veroorzaken
Belangrijk is dat mensen die zijn ingeënt tegen COVID-19 absoluut geen bloed mogen doneren, aangezien het vaccin en het spike-eiwit beide worden overgedragen. Bij kwetsbare patiënten die bloed krijgen, kan de schade dodelijk zijn.
Vrouwen die borstvoeding geven, moeten ook weten dat zowel het vaccin als het spike-eiwit in de
moedermelk terechtkomen en dat dit dodelijk kan zijn voor hun baby's. U draagt geen antistoffen over.
U brengt het vaccin zelf over, evenals het spike-eiwit, wat kan leiden tot bloedingen en/of bloedstolsels
bij uw kind. Dit alles suggereert ook dat voor personen met een laag risico op COVID-19, met name
kinderen en tieners, de risico's van deze vaccins veel groter zijn dan de voordelen.
Het Spike-eiwit en de bloedstolling
In gerelateerd nieuws plaatste Dr. Malcolm Kendrick een artikel11 op zijn website op 3 juni 2021,
waarin hij de verbanden bespreekt tussen het SARS-CoV-2 spike-eiwit en vasculitis, een medische term
die verwijst naar ontsteking (“itis”) in uw bloedvatenstelsel, dat bestaat uit uw hart en bloedvaten.
Er zijn veel verschillende soorten vasculitis, waaronder de ziekte van Kawasaki, antifosfolipidensyndroom, reumatoïde artritis, sclerodermie en de ziekte van Sjögren. Volgens Kendrick hebben ze allemaal twee dingen gemeen:
Je lichaam begint om de een of andere reden het slijmvlies van je bloedvaten aan te vallen, waardoor
schade en ontsteking wordt veroorzaakt. Het "waarom" kan van geval tot geval verschillen, maar in
alle gevallen identificeert je immuunsysteem iets vreemds in het slijmvlies van je bloedvaten. het
bloedvat, waardoor het aanvalt. De aanval veroorzaakt schade aan de voering, wat resulteert in een
ontsteking.
Bloedstolsels zijn een veelvoorkomend resultaat en kunnen optreden omdat de bloedplaatjes samenklonteren als reactie op de schade aan de vaatwand, of omdat uw antistollingsmechanisme is aangetast. Je krachtigste antistollingssysteem is je glycocalyx, de beschermende laag glycoproteïnen die je
bloedvaten bekleedt.
De glycocalyx bevat onder meer een breed scala aan antistollingsfactoren, waaronder weefselfactorremmer, proteïne C, stikstofmonoxide en antitrombine. Het moduleert ook de adhesie van bloedplaatjes aan het endotheel. Wanneer bloedstolsels een bloedvat volledig blokkeren, krijg je een beroerte of een hartaanval.
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Een vermindering van het aantal bloedplaatjes, ook wel trombocytopenie genoemd, is een betrouwbaar teken dat er zich bloedstolsels in uw systeem vormen, omdat de bloedplaatjes tijdens het proces
worden opgebruikt. Trombocytopenie is een vaak gemelde bijwerking van COVID-19-vaccins, net als
bloedstolsels, beroertes en dodelijke hartaanvallen – die allemaal wijzen op spike-eiwitten die vasculaire schade veroorzaken.
Ze verhogen uw risico op overlijden aanzienlijk, in sommige gevallen verhogen ze de mortaliteit met
50 keer in vergelijking met mensen die deze aandoeningen niet hebben.
De boodschap die Kendrick mee naar huis neemt, is dat "Als je de bekleding van bloedvatwanden beschadigt, is de kans groter dat er bloedstolsels ontstaan. Heel vaak wordt de schade veroorzaakt doordat het immuunsysteem in de aanval gaat, de wanden van bloedvaten beschadigt en verschillende
antistollingsmechanismen verwijdert.” Het eindresultaat kan dodelijk zijn, en deze reeks gebeurtenissen is precies wat deze COVID-19-vaccins in gang zetten.
SARS-CoV-2 Spike Protein kan de mitochondriale functie beschadigen
Ander onderzoek suggereert dat het SARS-CoV-2-spike-eiwit een ernstige impact kan hebben op uw
mitochondriale functie, wat absoluut noodzakelijk is voor een goede gezondheid, aangeboren immuniteit en allerlei soorten ziektepreventie.
Wanneer het spike-eiwit interageert met de ACE2-receptor, kan het de mitochondriale signalering verstoren, waardoor de productie van reactieve zuurstofsoorten en oxidatieve stress wordt geïnduceerd.
Als de schade ernstig genoeg is, kan ongecontroleerde celdood optreden, waardoor mitochondriaal
DNA (mtDNA) in je bloedbaan lekt.13
Behalve dat het wordt gedetecteerd in gevallen van acuut weefselletsel, hartaanval en sepsis, is aangetoond dat vrij circulerend mtDNA ook bijdraagt aan een aantal chronische ziekten, waaronder systemisch ontstekingsreactiesyndroom of SIRS, hartaandoeningen, leverfalen, hiv-infectie, reumatoïde
artritis en bepaalde vormen van kanker.14 Zoals uitgelegd in "COVID-19: een mitochondriaal perspectief":15
“Afgezien van zijn rol in de energieproductie, zijn mitochondriën cruciaal voor … aangeboren immuniteit, het genereren van reactieve zuurstofsoorten (ROS) en apoptose; al deze zijn belangrijk in de pathogenese van COVID-19. Disfunctionele mitochondriën maken vatbaar voor oxidatieve stress en verlies
van cellulaire functie en vitaliteit. Bovendien leidt mitochondriale schade tot … ongepaste en aanhoudende ontsteking.
SARS-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) … komt de cel binnen door zich te hechten aan angiotensine-converterend enzym 2-receptoren (ACE2) op het celoppervlak … Na infectie is er internalisatie en neerwaartse
regulatie van ACE2-receptoren.
Bij vasculair endotheel voert ACE2 de conversie uit van angiotensine II naar angiotensine (1-7). Een lage
ACE2-activiteit na SARS-CoV-2-infectie leidt dus tot een onbalans in het renine-angiotensinesysteem
met een relatieve overmaat aan angiotensine II.
Angiotensine II oefent door binding aan zijn type 1-receptoren pro-inflammatoire, vasoconstrictieve en
protrombotische effecten uit, terwijl angiotensine (1-7) tegengestelde effecten heeft … Bovendien verhoogt angiotensine II de cytoplasmatische en mitochondriale ROS-generatie, wat leidt tot oxidatieve
stress.
Verhoogde oxidatieve stress kan leiden tot endotheeldisfunctie en systemische en lokale ontstekingen
verergeren, en zo bijdragen aan acuut longletsel, cytokinestorm en trombose bij ernstige COVID-19ziekte …
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Een recent algoritme toonde aan dat de meeste genomische en structurele RNA's van SARS-CoV-2 het
doelwit zijn van mitochondriale matrix. Het lijkt er dus op dat SARS-CoV-2 mitochondriale machines
kaapt voor zijn eigen voordeel, inclusief DMV-biogenese. Manipulatie van mitochondriën door een virus
kan leiden tot mitochondriale disfunctie en verhoogde oxidatieve stress, wat uiteindelijk leidt tot verlies
van mitochondriale integriteit en celdood …
Mitochondriale splijting maakt het mogelijk om het beschadigde deel van een mitochondrion te verwijderen door mitofagie (een speciale vorm van autofagie). Metabolomische studies suggereren dat SARSCoV-2 mitofagie remt. Er is dus een accumulatie van beschadigde en disfunctionele mitochondriën. Dit
leidt niet alleen tot een verminderde MAVS-respons [mitochondriale antivirale signalering], maar verergert ook ontstekingen en celdood."
De auteur, Pankaj Prasun, wijst erop dat de impact van het virus op de mitochondriën helpt verklaren
waarom COVID-19 zoveel dodelijker is voor ouderen, zwaarlijvigen en mensen met diabetes, hoge
bloeddruk en hartaandoeningen.
Al deze risicofactoren hebben iets gemeen: ze zijn allemaal geassocieerd met mitochondriale disfunctie. Als uw mitochondriën al disfunctioneel zijn, kan het SARS-CoV-2-virus gemakkelijker meer mitochondriën uitschakelen, wat resulteert in ernstige ziekte en overlijden.
Het Spike-eiwit is een biowapen
In mijn interview met Seneff en Mikovits (zie eerdere hyperlink), benadrukten ze allebei dat het grootste gevaar – zowel bij COVID-19 als bij de vaccins – het spike-eiwit zelf is. Hoewel het spike-eiwit dat
in het virus wordt aangetroffen slecht is, is het spike-eiwit dat uw lichaam produceert als reactie op
het vaccin veel erger. Waarom?
Omdat het synthetische mRNA in het vaccin is geprogrammeerd om uw cellen te instrueren om een
onnatuurlijk, genetisch gemanipuleerd spike-eiwit te produceren. Specifieke veranderingen maken het
veel giftiger dan die op het virus zelf. Mikovits gaat zelfs zo ver om het spike-eiwit een biowapen te
noemen, omdat het een ziekteverwekker is die de aangeboren immuniteit vernietigt en het vermogen
van je natural killer (NK)-cellen uitput om te bepalen welke cellen geïnfecteerd zijn en welke niet.
Kortom, wanneer u het COVID-19-vaccin krijgt, wordt u geïnjecteerd met een middel dat uw lichaam
instrueert om het biowapen in zijn eigen cellen te produceren. Dit is ongeveer zo duivels als maar kan.
In haar paper, "Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA
Vaccines Against COVID-19", gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory, Practice and
Research in samenwerking met Dr. Greg Nigh,16 legt Seneff uit waarom de onnatuurlijke spike-eiwit
is zo problematisch.
Samengevat, normaal gesproken zal het spike-eiwit op een virus op zichzelf instorten en in de cel vallen
zodra het zich hecht aan de ACE2-receptor. Het vaccin-geïnduceerde spike-eiwit doet dit niet. In plaats
daarvan blijft het open en blijft het gehecht aan de ACE2-receptor, waardoor het wordt uitgeschakeld
en een groot aantal problemen veroorzaakt die leiden tot hart-, long- en immuunstoornissen.
Bovendien is de RNA-code verrijkt met extra guanines (Gs) en cytosines (Cs), en geconfigureerd alsof
het een menselijk boodschapper-RNA-molecuul is dat klaar is om eiwit te maken door een polyA-staart
toe te voegen, de RNA-sequentie van het spike-eiwit in het vaccin ziet eruit alsof het tegelijkertijd deels
bacterie,17 deels mens18 en deels viraal is.
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Er zijn ook aanwijzingen dat het SARS-CoV-2-spike-eiwit mogelijk een prion is, wat weer heel slecht
nieuws is, vooral omdat het betrekking heeft op door vaccins geïnduceerd spike-eiwit. Prionen zijn
membraaneiwitten en wanneer ze zich verkeerd vouwen, vormen ze kristallen in het cytoplasma, wat
resulteert in prionziekte.
Omdat het mRNA in de vaccins is aangepast om zeer grote hoeveelheden spike-eiwit uit te spuwen
(veel groter dan die van het eigenlijke virus), is het risico van overmatige ophoping in het cytoplasma
hoog. En aangezien het spike-eiwit niet in het membraan van de cel komt, is er een groot risico dat het
problematisch kan worden als het inderdaad als een prion werkt.
Vergeet niet dat het onderzoek dat Bridle aan het begin van dit artikel aanhaalde, aantoonde dat het
spike-eiwit zich onder andere in de milt ophoopt. De ziekte van Parkinson is een prionziekte die is terug
te voeren op prionen die hun oorsprong vinden in de milt, die vervolgens via de nervus vagus naar de
hersenen reizen. Op dezelfde manier is het heel goed mogelijk dat COVID-19-vaccins de ziekte van
Parkinson en andere prionziekten bij de mens, zoals de ziekte van Alzheimer, kunnen bevorderen.
Wat zijn de oplossingen?
Hoewel dit allemaal zeer problematisch is, is er hulp. Zoals opgemerkt door Mikovits, omvatten remedies voor de kwalen die zich na vaccinatie kunnen ontwikkelen:
Hydroxychloroquine en ivermectine behandelingen. Ivermectine lijkt bijzonder veelbelovend omdat
het zich daadwerkelijk bindt aan het spike-eiwit.
Luister naar het interview dat Brett Weinstein deed met Dr. Pierre Kory,19 een van de medewerkers
van Dr. Paul Marik
Lage dosis antiretrovirale therapie om uw immuunsysteem te heropvoeden
Laaggedoseerde interferonen zoals Paximune, ontwikkeld door interferononderzoeker Dr. Joe Cummins, om uw immuunsysteem te stimuleren
Peptide T (een hiv-entreeremmer afgeleid van het hiv-envelopeiwit gp120; het blokkeert de binding
en infectie van virussen die de CCR5-receptor gebruiken om cellen te infecteren)
Cannabis, om Type I interferon-routes te versterken
Dimethylglycine of betaïne (trimethylglycine) om de methylering te verbeteren en zo latente virussen
te onderdrukken
Silymarine of mariadistel om je lever te helpen reinigen

Vanuit mijn perspectief geloof ik dat het beste wat je kunt doen is om je aangeboren immuunsysteem
op te bouwen. Om dat te doen, moet u metabolisch flexibel worden en uw dieet optimaliseren. U moet
er ook voor zorgen dat uw vitamine D-niveau is geoptimaliseerd tussen 60 ng/ml en 80 ng/ml (100
nmol/L tot 150 nmol/L), idealiter door verstandige blootstelling aan de zon. Zonlicht heeft naast het
maken van vitamine D ook andere voordelen.
Gebruik tijdgebonden eten en eet al uw maaltijden voor de dag binnen een venster van zes tot acht
uur. Vermijd alle plantaardige oliën en bewerkte voedingsmiddelen. Concentreer u op gecertificeerd
biologisch voedsel om uw blootstelling aan glyfosaat te minimaliseren, en voeg veel zwavelrijk voedsel
toe om uw mitochondriën en lysosomen gezond te houden. Beide zijn belangrijk voor het opruimen
van celafval, inclusief deze spike-eiwitten. U kunt uw sulfaat ook een boost geven door Epsom-zoutbaden te nemen.
Om de toxiciteit van het spike-eiwit te bestrijden, moet u autofagie optimaliseren, wat kan helpen bij
het verteren en verwijderen van de spike-eiwitten. Tijdgebonden eten zal autofagie opwaarderen, ter-
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wijl saunatherapie, die hitteschok-eiwitten opwaarts reguleert, zal helpen verkeerd gevouwen eiwitten opnieuw te vouwen en ook beschadigde eiwitten te labelen en te richten op verwijdering. Het is
belangrijk dat uw sauna warm genoeg is (ongeveer 170 graden Fahrenheit) en geen hoge magnetische
of elektrische velden heeft.

Het National Vaccine Information Centre (NVIC) plaatste onlangs meer dan 50 videopresentaties van
de pay-for-view Vijfde Internationale Openbare Conferentie over Vaccinatie die online werd gehouden
van 16 tot 18 oktober 2020, en maakte ze gratis voor iedereen beschikbaar.
Het thema van de conferentie was "Bescherming van gezondheid en autonomie in de 21e eeuw" en er
waren artsen, wetenschappers en andere gezondheidswerkers, mensenrechtenactivisten, leiders van
geloofsgemeenschappen, grondwettelijke en burgerrechtenadvocaten, auteurs en ouders van door
vaccinatie gewonde kinderen die spraken over vaccinwetenschap, beleid, wetgeving en ethiek en infectieziekten, inclusief coronavirus- en COVID-19-vaccins.
In december 2020 publiceerde een Brits bedrijf valse en misleidende informatie over NVIC en zijn conferentie, wat NVIC ertoe bracht de hele conferentie gratis te bekijken. De conferentie heeft alles wat
u nodig heeft om uzelf te onderwijzen en uw persoonlijke vrijheden en vrijheden met betrekking tot
uw gezondheid te beschermen.
Mis deze ongelooflijke kans niet. Ik was een spreker op deze krachtige conferentie en dring er bij u op
aan deze videopresentaties te bekijken voordat ze worden gecensureerd en weggenomen door de
technocratische elite.
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Uitvinder van mRNA-technologie: vaccin
zorgt ervoor dat lipide-nanodeeltjes zich in
'hoge concentraties' ophopen in eierstokken
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DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben
op omstandigheden in de Verenigde Staten.

In de "Dark Horse Podcast", zei Dr.
Robert Malone, maker van mRNAvaccintechnologie, dat de lipidenanodeeltjes van het COVID-vaccin - die het lichaam vertellen het
spike-eiwit te produceren - de injectieplaats verlaten en zich ophopen in organen en weefsels.
De Defender ervaart censuur op veel sociale kanalen. Blijf op de hoogte van het nieuws dat ertoe doet
door u te abonneren op ons topnieuws van de dag. Het is gratis.
Op 10 juni sloot Dr. Robert Malone, maker van mRNA-vaccintechnologie, zich aan bij evolutionair bioloog Bret Brownstein, Ph.D., voor een gesprek van 3 uur op de "Dark Horse Podcast" om meerdere
veiligheidsproblemen met betrekking tot de Pfizer en Moderna vaccins te bespreken.
In deze korte samenvatting van de volledige podcast gaan Malone, Brownstein en tech-ondernemer
Steve Kirsch in op de implicaties van het controversiële Japanse Pfizer-onderzoek naar biodistributie.
De studie werd eerder deze maand openbaar gemaakt door Dr. Byram Bridle, een viraal immunoloog.
Ze bespreken ook het gebrek aan goede dierstudies voor de nieuwe mRNA-vaccins, en de theorie,
aangehangen door viroloog Geert Vanden Bossche, Ph.D., dat massale vaccinatie met de mRNA-vaccins steeds meer overdraagbare en potentieel dodelijke varianten zou kunnen produceren.
Zoals The Defender op 3 juni meldde, ontving Bridle een kopie van een Japanse biodistributiestudie.
Die studie was voor het publiek verborgen - als gevolg van een verzoek om vrijheid van informatie aan
de Japanse regering voor Pfizer-gegevens.
Voorafgaand aan de onthulling van de studie werd het publiek door regelgevers en vaccinontwikkelaars ertoe gebracht te geloven dat het spike-eiwit geproduceerd door mRNA COVID-vaccins in de
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schouder bleef waar het werd geïnjecteerd en niet biologisch actief was – hoewel regelgevers over de
hele wereld een kopie hadden van de studie die anders aantoonde.
De door Bridle verkregen biodistributiestudie toonde aan dat lipide-nanodeeltjes uit het vaccin niet in
de deltaspier bleven waar ze werden geïnjecteerd, zoals de ontwikkelaars van het vaccin beweerden
dat zou gebeuren, maar door het lichaam circuleerden en zich in grote concentraties ophoopten in
organen en weefsels, inclusief de milt, beenmerg, lever, bijnieren en - in "vrij hoge concentraties" - in
de eierstokken.
Het mRNA - of boodschapper-RNA - is wat het lichaam vertelt om het spike-eiwit te produceren. De
lipide-nanodeeltjes zijn als de "dozen" waarin het mRNA wordt verzonden, aldus Malone. "Als je lipidenanodeeltjes in een orgaan of weefsel vindt, weet je dat het medicijn op die locatie is terechtgekomen", legt Malone uit.
Volgens de gegevens in de Japanse studie werden binnen vier uur lipide-nanodeeltjes gevonden in het
volbloed dat door het lichaam circuleert, en vestigden zich vervolgens in grote concentraties in de
eierstokken, het beenmerg en de lymfeklieren.
Malone zei dat er toezicht moest worden gehouden op de ontvangers van het vaccin op leukemie en
lymfomen, omdat er concentraties van lipide-nanodeeltjes in het beenmerg en de lymfeklieren waren
aangetroffen. Maar die signalen verschijnen vaak pas zes maanden tot drie of negen jaar later, zei hij.
Meestal worden dergelijke signalen opgepikt in dierstudies en langdurige klinische onderzoeken, maar
dit gebeurde niet met mRNA-vaccins, zei Malone.
Malone zei dat er twee signalen van ongewenste voorvallen zijn die duidelijk worden voor de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Een daarvan is trombocytopenie - niet genoeg bloedplaatjes, die in het beenmerg worden aangemaakt. De andere is reactivering van latente virussen.
Malone vond het signaal van de eierstokken verwarrend omdat er geen ophoping in de testikels is.
Malone zei dat de originele datapakketten deze biodistributie-informatie bevatten. "Deze gegevens
zijn er al een lange tijd" binnen de beschermde, niet-openbaar gemaakte bevoegdheid van de regelgevers over de hele wereld, zei hij.
Volgens Malone wist de FDA dat het COVID-spike-eiwit biologisch actief was en van de injectieplaats
kon komen en bijwerkingen kon veroorzaken, en dat het spike-eiwit, als het biologisch actief is, zeer
gevaarlijk is.
Malone was zelfs een van de vele wetenschappers die de FDA waarschuwde voor de gevaren van het
vrije spike-eiwit.
Malone suggereerde dat auto-immuun problemen verband kunnen houden met vrij circulerend spikeeiwit, waarvan de ontwikkelaars verzekerden dat dit niet zou gebeuren. Om auto-immuun problemen
op te lossen, zou een follow-upperiode van 2 tot 3 jaar bij fase 3-patiënten nodig zijn om te controleren
op mogelijke auto-immuun gevolgen van vaccins - maar die monitoring gebeurde niet met de Pfizeren Moderna-vaccins.
Pfizer en Moderna hebben ook geen goede dierstudies uitgevoerd, zei Brownstein. Wat de diermodellen ons geven, is een signaal dat ons waarschuwt voor wat we bij mensen moeten opvolgen.
Brownstein zei:
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“We hebben zeer alarmerende zaken op korte termijn. We hebben dingen op de korte termijn
die alarmerend zijn op basis van waar we deze lipiden vinden, waar we de spike-eiwitten vinden
- die dingen zijn reden tot bezorgdheid omdat het niet zo hoorde te zijn. We hebben ook een
alarmerend signaal gekregen in termen van de gevaren en sterfgevallen of de schade en de
sterfgevallen die in het systeem worden gemeld en er zijn redenen om aan te nemen dat dit
dramatische onderrapportage is.”
Vanden Bossche heeft het goed begrepen
Een van de mogelijke schades van de vaccins, zei Brownstein, werd beroemd gemaakt door Vanden
Bossche, een vaccinoloog die werkte met GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, Bill &
Melinda Gates Foundation's Global Health Discovery-team in Seattle, en Global Alliance for Vaccines
en immunisatie in Genève.
Eerder dit jaar deed Vanden Bossche een oproep aan de Wereldgezondheidsorganisatie, ondersteund
door een document van 12 pagina's, waarin het "oncontroleerbare monster" werd beschreven dat een
wereldwijde massale vaccinatiecampagne mogelijk zou kunnen ontketenen.
Vanden Bossche zei dat een combinatie van lockdowns en extreme selectiedruk op het virus veroorzaakt door het intense wereldwijde massavaccinatieprogramma het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen op korte termijn zou kunnen verminderen, maar uiteindelijk zal leiden tot de
creatie van meer mutanten van zorg. Dit is wat Vanden Bossche “immune escape” noemt (d.w.z. onvolledige sterilisatie van het virus door het menselijke immuunsysteem, zelfs na toediening van het
vaccin).
Immuun ontsnapping zal op zijn beurt vaccinbedrijven ertoe aanzetten om vaccins verder te verfijnen
die de selectiedruk zullen toevoegen, niet verminderen, en steeds meer overdraagbare en potentieel
dodelijke varianten zullen produceren.
De selectiedruk zal leiden tot een grotere convergentie in mutaties die het kritische spike-eiwit van het
virus aantasten dat verantwoordelijk is voor het doorbreken van de mucosale oppervlakken van onze
luchtwegen, de route die het virus gebruikt om het menselijk lichaam binnen te komen.
Het virus zal de zeer specifieke op antigeen gebaseerde vaccins die worden gebruikt en aangepast,
effectief te slim af zijn, afhankelijk van de circulerende varianten. Dit alles zou kunnen leiden tot een
hockeystickachtige toename van ernstige en mogelijk dodelijke gevallen - in feite een uit de hand gelopen pandemie.
Malone zei:
“De zorg van Vanden Bossche is niet theoretisch. Het is echt en we hebben de gegevens. We zitten
voor de rest van ons leven vast aan dit virus of zijn downstream-varianten en het zal meer op griep
gaan lijken. We zullen een voortdurende evolutie en circulatie van varianten hebben, en dat is een
ontsnapping.”
Luister hier naar de volledige “Dark Horse Podcast”:
N.B.: Het gesprek is van het YouTube kanaal verwijderd in verband met “De schending van de community richtlijnen”.
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Ik vrees het ergste voor David en zijn generatie

Laatst kwam David, de twaalfjarige zoon van mijn vriendin Martine, thuis met de mededeling dat hij
op school het boek ‘Hoe werkt dat?’ van Dorling Kindersley aan het lezen is en dat hem iets opgevallen
was.
David: “Het boek gaat over de toekomst en hoe het eruit gaat zien met het klimaat. Het leek me een
goed boek omdat het ook over vliegende auto’s gaat en wat er allemaal in verschillende apparaten zit
en zo. Maar uiteindelijk kom je bij ‘medisch’ en dan gaat het over een ‘biostempel’ wat je op je arm
krijgt waar een microchip inzit waarmee ze je lichaam in de gaten houden en daardoor kunnen zien
wat je in het dagelijks leven doet. Verder gaat het over hele kleine antivirus-robotjes, met een rodekruis-band om hun arm, die je in kunt slikken en die dan virussen uit je lichaam weg kunnen halen.”
In de ‘Samenvatting’ bij Bol.com wordt het boek als volgt beschreven: “Alles wat je wilt weten over
supercoole uitvindingen. Een perfecte introductie in technologie en hightech-wetenschap. Aan de
hand van ongelooflijk beeldmateriaal ontdek je de werking van drones, supercomputers, onderwaterhotels, hover boards, vliegende auto’s en glow-in-the-darksticks.”
Klinkt mooi toch? Ooit was er een reclameslogan die als volgt ging: ‘Een goede meid is op haar toekomst voorbereid’. Daar was destijds niets mis mee, maar in dit geval gaat het om de meiden én de
jongens en moet je je ten zeerste afvragen op welke toekomst ze zich nou precies moeten voorbereiden. Want er zitten mijns inziens een aantal stevige adders onder het gras!
In 2014 vatte de Amerikaanse miljardair George Soros het plan op om Nederland opvoedkundig aan te
pakken door onze meningsvorming te beïnvloeden en zo meer invloed in onze samenleving te krijgen,
omdat ons land naar het idee van zijn Open Society Foundations de verkeerde kant opging. Er is toen
een programma opgezet, wat jaarlijks zeven miljoen euro kost, om de Nederlandse samenleving te
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beïnvloeden en waarmee geprobeerd wordt om de Islamitische hoofddoek vrij te geven in het Nederlandse arbeidsmilieu, om drugs vrij te geven, om op allerlei manieren op ons slavernijverleden te wijzen en om ‘Zwarte Piet’ uit onze samenleving te verbannen. Al deze, door de Open Society Foundations
gesteunde, acties hebben tot een splijting in onze samenleving geleid, met de ‘Zwarte Piet discussie’
als absolute koploper. Maar als de anti-zwarte piet activisten niet zoveel geld hadden gekregen, was
dit waarschijnlijk niet zo’n topic geweest.
https://www.youtube.com/watch?v=9iZG0xMUiis&app=desktop&fbclid=IwAR3Y-TmAP0GUdeI3QQJx6tBzsyzH3e6d18RR1CNSocDK_b6txDVHaodmNU
In december 2016 werd Van Dijk Boeken, de grootste schoolboekenleverancier van Nederland met
een marktaandeel van zeventig procent, voor driehonderd miljoen euro gekocht door de Brits-Amerikaanse investeringsmaatschappij Towerbrook. En laat nou diezelfde George Soros een van de grootste
kapitaalverstrekkers zijn (…).
https://systeembug.wordpress.com/2020/12/07/is-het-aannemelijk-dat-george-soros-zich-bemoeit-met-de-inhoud-van-de-schoolboeken-van-onze-jeugd/
George Soros is, met zijn Open Society Foundations, lid van dezelfde club als Bill & Hillary Clinton met
hun Clinton Foundation en (de inmiddels gescheiden) Bill en Melinda Gates met hun Bill & Melinda
Gates Foundation, namelijk de achter de schermen opererende Elite met aan de absolute top families
als de Rotschield’s en de Rockefellers. Alle deelnemers van deze sinistere club vind je weer terug bij
het World Economic Forum van oprichter en voorzitter Klaus Schwab met koninklijke fans als (onder
anderen) Prins Charles van Engeland en Willem-Alexander & Maxima.
Terug naar David: Wat is het belang van George Soros in ons onderwijs en waarom zouden jonge Nederlandse kinderen iets moeten leren over (lees: voorbereid worden op) een ‘biostempel’ wat je op je
arm krijgt en waar een microchip in zit waarmee ze je lichaam in de gaten houden en waardoor ze
kunnen zien wat je in het dagelijks leven doet? Zou daar meer achter zitten?
De Rockefeller Foundation heeft in 2010 een drieënvijftig pagina’s tellend rapport uitgebracht onder
de naam ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development’ https://niburu.co/images/2020/nov/lockstep.pdf Op de pagina’s 18 tot en met 21 staat, als een soort van
blauwdruk, exact beschreven wat de wereld sinds het voorjaar van 2020 meemaakt, maar dan in het
(voor toen) fictieve jaar 2012.
In 2014 begon Klaus Schwab met het uiten van zijn ideeën voor een Great Reset van de wereldeconomie met daarbij de uitleg dat het alleen werkt als de hele planeet wordt opgeschrikt door een pandemie. Citaat van hem: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze
wereld te reflecteren, opnieuw vorm te geven en te resetten om een gezondere, rechtvaardigere en
welvarendere toekomst te creëren”.
Hij en de zijnen verkochten hun visie als volgt:
Ze kondigden hun intentie aan om elk aspect van de samenleving te vernieuwen met mondiaal bestuur
en bleven die boodschap herhalen
Toen de boodschap toch niet helemaal overkwam, simuleerden ze nep-pandemiescenario's die lieten
zien waarom de wereld een geweldige reset nodig heeft
Toen de nep-pandemiescenario's niet overtuigend genoeg waren, wachtten ze een paar maanden totdat er zich een echte, door henzelf veroorzaakte, wereldwijde crisis voordeed en herhaalden ze stap
één
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Het kostte Schwab en de Davos-elite op die manier ongeveer zes jaar om hun reset-ideologie te laten
groeien van een klein Zwitsers zaadje in 2014 tot een Europese superbloem die de hele wereld sinds
2020 bestuift. https://www.globalresearch.ca/timeline-great-reset-agenda-foundation-event-201pandemic-2020/5745205
In 2016 kondigde Klaus Schwab zelfverzekerd en vol overtuiging in een interview aan dat alle mensen
wereldwijd voor 2026 geïmplanteerde microchips zullen krijgen.
https://www.youtube.com/watch?v=dcjhn8ON5-A
En dat is waar David en alle kinderen en pubers systematisch op voorbereid worden via lesstof wat
gefinancierd wordt door Schwabs vriend Soros. Daarin worden beide ‘heren’ bijgestaan door onder
anderen onze Koningin Maxima, die in ons land als grote promotor van artificial intelligence op middelbare scholen verkondigt dat dit het ultieme einddoel is voor de mensheid.
Dit ultieme einddoel is een mens zonder ziel (…) die een samensmelting is van zijn fysieke, digitale en
biologische identiteiten. In zijn boek ‘Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution’ legt
Schwab hierover uit hoe deze technologie onder meer overheden toegang zal geven tot de hersenen
van mensen om hun gedachten te lezen en hun gedrag te controleren. Hij benadrukt dit als iets positiefs (…) wat politie en justitie adembenemende mogelijkheden (…) zal geven om de ultra totalitaire
orde te handhaven die hij in de toekomst voor ogen heeft. https://www.frontnieuws.com/de-proclamatie-van-de-ultra-globalist-mens-en-machine-moeten-samensmelten/?fbclid=IwAR3JbL7rFIGb99B8lVzo5slj2SU0rvARnzQtfsCJRSDZLBrgkQUnOV0pZ7o
Hoewel ik geen aanhanger van de antroposofische leer ben, moet ik grondlegger Rudolf Steiner daarvan nageven dat hij gelijk gehad heeft toen hij in 1917 in zijn boek ‘Die spirituellen Hintergründe der
äußeren Welt’ voorspelde dat men in de (voor hem) verdere toekomst de ziel zou afschaffen door een
farmaceutisch product. Want dat is wat er nu gebeurt. De mensheid wordt ingeënt met een experimenteel vaccin wat aan ons DNA sleutelt en ons, als door God geschapen mensen, verandert en klaarstoomt voor een sinister plan om ons via een microchip in onze hersenen te evolueren in zielloze cybermensen die gevoelloos en volledig controleerbaar exact doen wat de Elite van ons vraagt.
Dan gaan we naar een wereld waarin ik niet wil leven en waarin ik het ergste vrees voor David en zijn
generatie!
Maar daarin houd ik me dan toch weer vast aan de hoop die de Bijbel me geeft. Want in Mattheüs 24:
21-22 sprak Jezus over “Een tijd van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld
tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die niet verkort zou worden dan zou
geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort".
Tekst: Leo Singor

Spraakverwarring
Vrijheid wordt tegenwoordig egoïsme genoemd.
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Matrix breken
Wij leven in de Matrix
Bijna alles waarvoor jij bent geprogrammeerd om te moeten geloven is een illusie om je
opgesloten te houden in een controlesysteem.
Onze fysieke wereld wordt primair geleid door een geheim genootschap van ‘elite’ die de
massa controleert (manipuleert).
Zij gebruiken de media, beroemdheden, films, geknutseld voedsel en manipulatietactieken van de geest (mindcontrol) om de mensen geknecht te houden.
Om vrij te zijn, moeten we de Matrix ontmantelen. Wij doen dit door het verhogen van
het menselijke bewustzijn en het reinigen van de lagere trillingsgevoelens van angst,
schaamte en schuldgevoel.
Als we niet bang zijn, kunnen wij niet gecontroleerd (gemanipuleerd) worden.
Als we allemaal samen in onze waarheid en licht staan, kunnen we niet gecontroleerd
worden.
Jake Woodard
Vertaling: Frank Bleeker
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LINKEN
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
Maurice de hond
Website: https://www.maurice.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A
Tisjeboy
Website: https://www.tisjeboyjay.com/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ
Ninefornews
https://www.ninefornews.nl/
Want to know
https://www.wanttoknow.nl/
Frontnieuws
https://www.frontnieuws.com/home/
Duitse regering neemt nieuwe vaccinatiewet aan – opzettelijke overdracht aan ongevaccineerden zonder toestemming
https://www.frontnieuws.com/duitse-regering-neemt-nieuwe-vaccinatiewet-aan-opzettelijkeoverdracht-aan-ongevaccineerden-zonder-toestemming/
Schoolbeleid in Duitsland dreigt met ontneming van kinderen bij weigering Coronatest
https://www.frontnieuws.com/schoolbeleid-in-duitsland-dreigt-met-ontneming-van-kinderen-bijweigering-coronatest/
Transitieweb
https://www.transitieweb.nl/
CommonSense tv
https://commonsensetv.nl/
Vaccineren: Russisch Roulette met uw leven
https://commonsensetv.nl/onderzoeksgroep-waarschuwt-britse-overheid-coronavaccins-gevaarlijk-voor-mensen/?fbclid=IwAR0xyzz28Ag--eCM35Gylxk7kl3BtLvM9Lx7fpJS5rh1eH9hZgAqa9E_SwY
Artsen voorvrijheid
https://www.artsenvoorvrijheid.be/
Artsencollectief
https://artsencollectief.nl/
Herstel de republiek
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
Café weltschmerz
https://www.cafeweltschmerz.nl/
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De kleine activist
website: https://www.dekleineactivist.nl/
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
Ellaster
https://www.ellaster.nl/
Xandernieuws
https://www.xandernieuws.net/
WEF topman Klaus Schwab verwacht eind 2021 massa ontslagen en volkswoede
https://www.xandernieuws.net/algemeen/wef-topman-klaus-schwab-verwacht-eind-2021-massaontslagen-en-volkswoede/?fbclid=IwAR0cKyOGyS8kl78789Chv9RC-0BcgqwfG0X8zGJ0oL4XE01HvmEHhke_Jc
stopworldcontrol
https://www.stopworldcontrol.com
Pierre Capel
Website: http://www.pierrecapel.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
Column Pierre van Capel
https://www.youtube.com/watch?v=WnXNTOjL6zI
Eindtijdnieuws
https://eindtijdnieuws.com/
Eindtijdklok
https://eindtijdklok.org/
Hallo Bewust Nederland
https://www.hallobewustnederland.nl/
Freedom for All
https://www.freedom-for-all.com/
Zelfzorg Covid19
https://zelfzorgcovid19.nl/
Buiten parlementaire onderzoekscommissie.
https://bpoc2020.nl/
Op dit moment staan er 80 verhoren van politieagenten op de site en ook van talloze getuigen-deskundigen. De moeite van het lezen en bekijken waard.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/
Dissident
https://dissident.one
Vrouwenvoorvrijheid
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q
Onafhankelijke pers nederland
website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
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Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos
LNN Media
https://www.lnnmedia.nl/
World Unity
https://www.worldunity.me/
Blckbx onafhankelijk nieuwskanaal met Flavio Pasquino
https://www.blckbx.tv/
Eris Clapton: zal ik ooit nog gitaar spelen na de corona prik
https://www.blckbx.tv/videos/zal-ik-ooit-nog-gitaar-spelen

Adem Vrij
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
De nieuwe wereld
Mondkapjes: de gevolgen voor het immuunsysteem zijn groot. Een gesprek met Carla Peeters
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=21RTxLvWJ9Q&fbclid=IwAR3KiJvAuIE5lcgqVt6A719eo8MpfHjVuLRI_cBUJgdQrMCBeRRgRZ-JamY
'VWS gaat op de dokters stoel zitten.' Gesprek met Els van Veen
https://www.youtube.com/watch?v=pikeM3ohIE0
in Duitsland logen ziekenhuizen over intensive care bezetting
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Buitenland/duitse-ziekenhuizen-logen-over-bezetting-intensive-care-om-meer-steungeld-te-krijgen/arAAKW52n?ocid=msedgntp&fbclid=IwAR2CC1sitk_B1jR9S3irJk7B8RUEZ7NATSIX67LNEJSt3LRCPXT_BEgDukU
Wees de weerstand
https://www.weesdeweerstand.nl/
DE VERBORGEN AI AGENDA VAN MARK RUTTE EN HET World Economic Forum
https://www.weesdeweerstand.nl/verborgen-agenda-van-mark-rutte-en-het-wef/
Overheidsadvies waarschuwt dat de door Gates ondersteunde moderne mRNA-gentherapie SM-102
bevat in verband met kanker, onvruchtbaarheid en overlijden.
https://www.weesdeweerstand.nl/moderna-dodelijk/
Je moet het zien om het te geloven.
Het is werkelijk doorgedrongen wat we o.a. via ook de recente daystar video’s met NL ondertiteling
met grote klem melden: alle covid vaccins zijn levensgevaarlijk.
https://www.weesdeweerstand.nl/brekend-vaccinatie-genocide-haalt-amerikaanse-senaat/
IN DE VS STERVEN 30 MENSEN PER DAG AAN DE CORONA VAXX [2021-06-13] - SENATOR BOB HALL
(VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/mKZGWAyIytYD/?fbclid=IwAR07lHytPrBrk24eZAtzs2v6IXqooqLjtobbBkAe8bCJx3L8-DYKMBxAzhA
CDC Houdt spoedoverleg vanwege hartontstekingen en hartaanvallen bij gevaccineerde jongeren.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nKx7vJl-bEU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ywD4GF4Vu-AJa94-mZf11tgfXYtusKC8G5l_-icBQr5vSnz0kgozavTg
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“Mensen denken dat ‘t nu voorbij is, maar deze winter begint het pas”
https://nooit.nl/mensen-denken-dat-t-nu-voorbij-is-maar-deze-winter-begint-hetpas/?fbclid=IwAR1EAYAD7Da5kWmURafWcOdtGqYLxD-1zcREcJ0ilRAW2CsyG0PCQ-MycAQ

Het COVID-vaccin veroorzaakt de COVID-varianten
De zogenaamde Covid-varianten, officieel aangeduid als mutaties, worden gebruikt om de Britse lockdown uit te breiden. Dr. Luc Montagnier, een Nobelprijswinnaar en voormalig directeur van het Retrovirology Lab van het Pasteur Instituut, meldt echter dat het in feite de vaccinaties zijn die de varianten
produceren.
(Artikel opnieuw gepubliceerd vanuit PaulCraigRoberts.org)
Dr. Montagnier zegt dat er een enorme fout is gemaakt, een onaanvaardbare fout, een wetenschappelijke en medische fout. De Covid-vaccins veroorzaken nieuwe varianten die het probleem bestendigen.
Dr. Montagnier zei dat epidemiologen het fenomeen kennen, maar zwijgen over het fenomeen, bekend als "Antibody-Dependent Enhancement" (ADE). Prof. Montagnier legde uit dat de trend zich voordoet in elk land waar "de curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen."
Montagnier's punt wordt ondersteund door informatie in een open brief van een lange lijst van artsen
aan het Europees Geneesmiddelenbureau. In de brief stond dat "er binnen enkele dagen na vaccinatie
van bewoners talloze mediaberichten uit de hele wereld zijn geweest over verzorgingshuizen die getroffen zijn door COVID-19."
In een recente verklaring zei de Franse viroloog Christine Rouzioux: "de toename van nieuwe gevallen
treedt op bij gevaccineerde patiënten in verpleeghuizen in 'Montpellier, in de Sarte, in Rheims, in de
Moezel."
Ik ben bezorgd dat de fouten van de bureaucraten op het gebied van de volksgezondheid, of de misleiding die zij hebben gepleegd, te ernstig zijn geworden om te worden erkend en dat de gevaarlijke
vaccins zullen blijven worden toegediend.
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-covid-vaccine-is-causing-the-covid-variants.html
Perspex schermen
Een uitgelekt Whitehall-document gezien door Politico suggereert dat perspex-schermen die zijn geïnstalleerd om de overdracht van COVID-19 te stoppen, de verspreiding ervan mogelijk hebben verhoogd.
(Artikel van Paul Joseph Watson heruitgegeven van Summit.news)
Bedrijven en scholen kregen van de overheid te horen dat ze de schermen moesten installeren als
voorwaarde voor heropening na de eerste lockdown en ze werden gedurende de hele periode veel
gebruikt door 'essentiële' winkels.
Politico's Alex Wickham schrijft dat de perspex schermen op het punt staan te worden gesloopt gezien
nieuwe informatie die de overheid heeft ontvangen over hun effectiviteit.
"De ministers krijgen ook te horen dat het onwaarschijnlijk is dat perspexschermen die in sommige
kantoren en restaurants zijn verschenen, enig voordeel zullen hebben bij het voorkomen van transmissie", aldus het rapport.
"Problemen zijn onder meer dat ze niet correct zijn gepositioneerd, met de mogelijkheid dat ze het
risico op transmissie daadwerkelijk verhogen door de luchtstroom te blokkeren. Daarom is er duidelijke leidraad voor ministers dat deze perspex schermen moeten worden gesloopt."
Ondanks het rapport zeggen de ministers dat er geen plan is om het advies over het installeren van de
schermen in bedrijven te wijzigen.
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Welke andere COVID-19-maatregelen om de verspreiding van het virus te bestrijden, zijn volkomen
nutteloos geweest of hebben het zelfs verergerd?
Een studie naar de effectiviteit van gezichtsmaskers waarbij 6.000 deelnemers in Denemarken betrokken waren, vond dat "er geen statistisch significant verschil was tussen degenen die maskers droegen
en degenen die dat niet deden als het ging om besmet te zijn met Covid-19."
Lees meer op: Summit.news en Pandemic.news.
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covidspread.html
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Bij ziekenhuis Nij Smellinge vers van boer naar bed
Een initiatief dat wij graag delen.
Het afgelopen decennium heeft er binnen de Nederlandse ziekenhuis wereld een enorme efficiencyslag plaatsgevonden op het gebied van maaltijdbereiding. Het koken in eigen ziekenhuis is vaak uitbesteed aan externe partijen. Het eten hoeft dan alleen maar opgewarmd te worden.
Bij Nij Smellinge in Drachten is de keuken zo verbouwd dat er weer op locatie gekookt kan worden met
verse locale producten, ‘want vers gekookt eten is de basis van een gezond leven’, is de overtuiging
van hoofd horeca en services Lex Moerke van het Drachtster Ziekenhuis.
Geen link naar de foto hieronder, wel twee andere berichten.
https://www.horecava.nl/nieuws/boeren-en-chefs-slaan-handen-ineen-voor-voedseltransitie/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/06/01/nieuwe-cooperatie-voor-kortere-keten-in-noordnederland
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Hulp in ruil voor ontspanning, onthaasten, leuk contact met gelijkgestemden...

Wie heeft er zin?
Wie ziet het zitten om te helpen bij het onderhouden en het opzetten van diverse tuinen te Wateren?
Gelijkgestemden ontmoeten, samen gezellig bezig zijn, samen eten, samen genieten.
In ruil voor jouw arbeid mag je daar verblijven, krijg je de maaltijden en kun je onthaasten, ontspannen,
sparren met anderen.

Meer weten? De informatie komt in onze nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten'. Ontvang je deze nog niet?
Welkom, even mailen en aangeven dat je de nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten' wilt ontvangen.
Voor het eind van de maand krijg je deze met de gegevens om te reageren op deze magnifieke locatie.
Wateren ligt in het Drents Friese Wold.

Mail naar: anneke@project7-blad.nl
Anneke
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Wat is waarheid?
Een overdenking van Else Marianne Visser
In de huidige ‘corona’ periode ervaren we vele waarheden die rondgaan, maar welke ook met verve
worden gedeeld en gevolgd.
Hoe kan dit en hoe zou waarheidsvinding kunnen werken… een poging.
In de basis speelt als grondbeginsel mee … het level waarop de geest zich bevindt na incarnatie en
daarnaast spelen karakter, opvoeding en maatschappelijke omstandigheden een rol.
Waarheid is dikwijls discutabel.
Zet maar eens een theekopje neer op tafel en vraag dan later wie heeft wat gezien. De een zag het
oortje, de ander het bloemetje of de grootte en weer een ander ziet het hele kopje, maar mist het
schoteltje.
Zo vergaat het ook de ‘waarheid’. Hopelijk hebben wij een eigen gedachte, een eigen waarneming en
daaruit voortvloeiend een eigen slotsom, die ook dan nog steeds aan verandering onderhevig kan zijn,
maar die op dat moment op de een of andere manier voor ons een waarheid weergeeft.
Meningen, waardoor wij deels ook tot waarheidsvinding komen, kunnen van buitenaf veel druk op ons
uitoefenen en daardoor op onze meningsvorming.
Komt dit in hele duidelijke en grote getale op ons af dan gaat ineens ook twijfel een rol spelen.
Er is een gezegde ‘twijfel is het begin van de wijsheid’, maar heel dikwijls een andere mening horen,
dan die van jou, doet in ons verstand en gevoel meer dan wij misschien wel kunnen vermoeden.
Soms laten wij de van buitenaf komende mening de plaats innemen van de mening, die wij in alle
oprechtheid voor onszelf hadden ingenomen.
Hoewel eigen waarheid bijschaven met kennis waar je achter kunt staan is altijd van waarde, omdat
de geest beweeglijk is en moet blijven en veranderende ideeën zou moeten kunnen inbedden in het
eigen zijn, wanneer dit zou passen in jouw belevingswereld.
Maar… neem je iets zo maar aan, omdat het vaak wordt gezegd, dan kan je uitkomen bij indoctrinatie
op welke gebied van politiek, geloof of andere gedachten dan ook. Het blijft een gegeven dat er mensen zijn, die niet de mogelijkheden bezitten om ondanks alles wat er op hen afkomt toch zelf een eigen
mening te kunnen ontwikkelen. Je blijvend onderscheiden van de grote groep staat voor geestkracht,
want velen voelen zich toch veiliger bij ‘de’ mening van de meerderheid.
Het is mensen eigen dat zij ergens bij willen horen en zich daardoor geaccepteerd voelen of slimmer
voelen dan anderen.
Waarheid kent vele facetten, maar is in vele opzichte ook flexibel, want soms een lijkend vaststaande
waarheid staat in sommige gevallen zelf soms na eeuwen op losse schroeven, wanneer nieuwe inzichten worden verkregen of ontdekkingen worden gedaan. Misschien is wel het enige waar waarheid voor
onszelf op zou kunnen stoelen om dicht bij ons gevoel te blijven en daardoor onafhankelijk denken
voor jezelf te waarborgen.
Uit volgzaamheid van waarheden van een ander zijn soms vreselijke zaken voortgekomen, maar daarentegen ook zaken van een schoonheid die de vooruitgang voor de mens betekende.
Wij moeten natuurlijk altijd ergens van uit kunnen gaan, omdat het hele overzicht ons dikwijls niet is
gegeven, doen wij dit niet dan staan wij ons hele leven op drijfzand.
Het voornoemde zal onze waarheidsvinding slechts kunnen zijn in onze belevingswereld. Wat kan helpen in dit proces is respect voor de mening van die ander en jezelf waardoor niemand als minder of
niet goed denkend te veroordelen is. Op zoek naar waarheid is een ware levenstaak, waardoor je zou
kunnen ervaren hoe interessant jouw geest kan zijn met al zijn mogelijkheden en hoeveel zijwegen je
kunt inslaan om tot jouw eigen waarheid te geraken.
Je zou dan nederig in denken kunnen worden, maar bovenal in het zo maar uitspreken van eigen gedachten dat zou dan soms minder vanzelfsprekend kunnen worden.
Else Marianne / 20/3/2021
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Colofon
Redactie:
Teksten en foto’s:

Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker
Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Frank Bleeker, Leo Singor en dank aan de
diverse inzendingen van linkjes en bijdragen via facebook

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief
(Barbera Smit)
Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief
(Marja Frederiks)
Starten Studiegroep Project 7-blad
(Anneke Bleeker)
Interesse in starten GVL-locatie of spreken voor GVL-locatie
(Barbera Smit)
Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior
(Anneke Bleeker)

Mail naar:

NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl

Mail naar:

Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Mail naar:

Barbera@project7-blad.nl

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Ik denk dat onze samenleving wordt
gerund door krankzinnige mensen
met krankzinnige doelen.
Ik denk dat we worden gerund door
maniakken voor maniakale doeleinden.
Ik denk dat ze allemaal gek zijn.
Maar ik kan als krankzinnig worden
weggezet als ik dat zo uitspreek.
Dat is wat er krankzinnig aan is.
Vind je ook niet?
John Lennon
Vertaling: Frank Bleeker
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