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Voorwoord
We zijn alweer een eind in de maand juli. Hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief van project7-blad.
De bizarre tijden gaan maar door. Eind juni ineens veel maatregelen losgelaten, mensen vieren
weer feestjes, zoeken elkaar meer op, mensen durven weer, gaan met vakanties en intussen
stijgen de positieve testen.
En van deze stijging geeft de een de jongeren de schuld, die hadden beter moeten weten,
minimaal twee weken wachten na een vaccinatie voor je op stap gaat. En daartegenover de
Jonge die ze heeft verleid tot vaccinatie met de slogan ‘dansen met Janssen’.
En intussen lees ik de slogan ‘sjansen met Janssen’ bij de GGD Kennemerland. Hoe verzinnen
ze het, een vaccinatie en een blind date ineen.
In deze nieuwsbrief besteden we aan zoveel mogelijk leuke, gezellige en interessante dingen
aandacht. Anneke vraagt wie mee wil doen om wekelijks geïnspireerd te worden. Lees haar
vraag verderop in deze nieuwsbrief.
Ook is Anneke afgelopen zaterdag met een groepje wezen wandelen en een paar weken terug
waren we op bezoek bij de Blauwe Stip, allemaal leuke en gezellige dingen om te doen. Dat
houdt onze energie hoog wat in deze tijd zo belangrijk is.
Ook vind je weer de nodige bijdragen van o.a. Geertje, Arie en Leo en de linkenpagina waarmee je zelf op zoek kunt naar informatie op het world wide web.
Blijf positief en hou je energie, je trilling hoog.
Zet de tv de zomerperiode uit.
Geniet van de zomer, het mooie weer, het buiten zijn.
Zelf ben ik in principe elke zaterdagochtend op de volkstuin, die we
met een groep gezamenlijk verzorgen, te vinden. Heerlijk buiten bezig zijn en genieten van wat er groeit en bloeit.
De laatste zaterdagen hebben we heerlijke en kleurrijke sla in de aanbieding voor onszelf en voor de ‘vrienden’ die onze groente kopen.
Drie soorten sla en als je wilt krijg je een bakje met bloemetjes mee
zoals de Oost-Indische kers, komkommerplant, goudsbloemen.
Leuk om te zien, smaakt
lekker en is gezond.
En de eerste potten zuurkool gemaakt van spitskool staan alweer te fermenteren. Niet van de eigen volkstuin, spitskool bij de Blauwe Stip vandaan. Ook weer leuk!
Zorg goed voor jezelf, veel leesplezier en tot de
volgende maand.
Barbera Smit
Reageren? barbera@project7-blad.nl

Lichtje uit Friesland...
Een kaars in een glazen accubak, laag water, twee druppels dennenolie en een ‘spuitje’ Piramidewater uit de Piramides van Bosnië waar diverse bloemen (klaprozen, goudsbloemen en
kamille) in drijven met een kort steeltje.
De groene plukjes is citroenmelisse en de schermpjes van bloeiende kruiden (platte peterselie,
selderij, van alles kun je daarvoor gebruiken).
Anneke

Blauwe stip
Met stip! Blauwe stip.
Drie weken geleden een heerlijke middag beleefd bij gastheer Wytse.
Het was bijzonder, mooi en puur.
Puur natuur. Een heerlijke rust, prachtige energie, we gingen blij naar huis.
Graag geef ik nu even het woord aan Barbera die onderstaand heeft verwoord en daarna
neem ik het weer over…
Barbera stelt naast deze algemene nieuwsbrief ook elke maand nieuwsbrief ‘Junior’ samen en
na ons bezoek aan dit mooie bedrijf omschreef zij dat als volgt met een nadere toelichting
vanaf de site:
Een supermiddag. Met een klein groepje een rondleiding gehad op een boerderij, een familiedomein zoals beschreven in de boeken van Vladimir Megre over Anastasia.
Anastasia is een jonge Siberische vrouw die zonder huis in de taiga leeft, nooit naar een 'echte'
school is geweest maar een onvoorstelbare kennis bezit.
De boekenserie over Anastasia, er zijn intussen 10 delen verschenen, hebben miljoenen lezers
over de hele wereld een andere kijk op hun leven gegeven, hen geïnspireerd om hun scheppingskracht te benutten in overeenstemming met de natuur en op tastbare wijze laten ervaren wat vrijheid kan zijn.
Ik citeer wat tekst van website van het familiedomein waar ik van de week ben geweest
www.blauwestip.nl
Een blauwe stip op Moeder Aarde
Op de aarde zijn een aantal blauwe zones waar mensen langer, gezonder en gelukkiger oud
worden.
Wij proberen op onze familiethuisgrond dergelijke omstandigheden te creëren naar het gedachtegoed van Anastasia in haar boekenreeks “De rinkelende dennen van Rusland”.
Hiermee hopen wij een blauwe stip op Moeder Aarde te creëren om zo samen met de natuur
en andere blauwe stippen in onze regio een nieuwe blauwe zone te co-creëren en te werken
aan een mooiere Aarde.
PARADIJSELIJK BOEREN
“[…] Kies eerst van alle mogelijke gunstige plaatsen op Aarde de plek die jou het meest aanspreekt. De plek waar je zou willen wonen. De plek waar je ook je kinderen zou willen zien
opgroeien. Waar je achterkleinkinderen goede herinneringen aan je zullen koesteren. Die plek
moet een voor jou aangenaam klimaat hebben. Neem op die plek een hectare grond voor eeuwig in bezit.’ […] uit het boek van Anastasia, deel 4”
Als gezin hebben wij het geluk dat wij een stukje Moeder Aarde gevonden hebben dicht bij de
Friese Waddenzee waar de lucht het schoonst is van heel Nederland en dat relatief dun bevolkt
is.
We kunnen de sterren nog duidelijk aan de hemel zien staan en ook het water is hier nog van
goede kwaliteit.
Tijdens de afgelopen 4 jaren hebben we het gedachtengoed en teeltmethodes van Anastasia
voor een familiedomein toegepast en daarmee onbewust een vorm van “paradijselijk boeren”

ontdekt waarbij alle begrippen als koolstof opbouw, permacultuur, voedselbos, agroforestry,
regeneratieve- of herstellende landbouw, gras gevoerd, etc. automatisch meegenomen worden.
Voor ons is het als gezin een bijzonder rustgevende en tevreden manier van leven waarbij we
iedere dag van het herstellendevermogen en de intelligentie van de natuur mogen genieten.
Gelukkig maar want er valt veel te herstellen!
Dank Barbera.
Anastasia… Jaren geleden bracht ik deze boeken al zoveel mogelijk onder ieders aandacht.
Tijdens lezingen, wandelingen, daar waar het paste en waar mensen interesse hadden in ‘puur
natuur’. Wie dat niet had kreeg deze boeken evengoed ‘om zijn of haar oren’…
We komen in volgende nieuwsbrieven zeker terug op deze boeken en ook laten we in de volgende nieuwsbrief zien wat we met de kaas hebben ‘uitgespookt’ hier thuis gekocht tijdens
de middag bij Wytse.
Wie o wie?
Wie heeft er zin om dit bedrijf te bezoeken en met Wytse een paar heerlijke uren te beleven?
Dat kan. Je kunt je bij interesse opgeven bij mij. Wytse gaat daarna een datum inplannen en
heeft het liefst maximaal 9 personen per keer bij hem te gast.
Voor deze middagen fungeer ik als tussenpersoon om belangstellenden ‘op te vangen’ via de
mail en met Wytse kort te sluiten welke datum hen schikt. Daarna kun jij aangeven of je die
datum kunt en zorg ik voor het adres in je mailbox.
Voor alle duidelijkheid: ikzelf ben er niet bij die middagen. Omdat wij een geweldige middag
mochten beleven, de boodschap over pure voeding en hoe dat tot stand komt doorgegeven
moet worden, hebben we bedacht dit voor jullie zo te ontwikkelen.
Het is belangrijk dat wie daarvoor openstaat de gelegenheid krijgt om te ervaren hoe puur we
eigenlijk moeten leven, werken, denken, samen verder komen, hoe belangrijk het is dat de
koeien, de bijen, alles wat leeft zich normaal kan bewegen, ontwikkelen en in een samenspel
met de mens kan fungeren. En omgekeerd, de mens moet zich goed voelen samen met de
dieren, de omgeving, natuur, het voedsel en alles wat belangrijk is om in goede gezondheid,
zowel lichamelijk als geestelijk te genieten.
Anastasia, na het bezoek aan Blauwe stip ben ik weer begonnen met het lezen van deel 1.
Gewoon, de boeken in de kast lokten om weer gepakt te worden, je moet deze boeken echt
tot je nemen, je inleven, voelen, begrijpen en dan is het leven eigenlijk heel simpel.
Zo simpel als dat eigenlijk de bedoeling was maar door onze huidige leefomstandigheden is er
veel, te veel wat absoluut niet meer kan, wat zich nu ook aan het manifesteren is als ‘het moet
anders’. Ja anders, gewoon terug naar aards, naar oplossingen uit de natuur.
Voel je welkom een middag pure schoonheid te ervaren in Friesland.
Meld je aan: anneke@project7-blad.nl
En lukt het niet dat jij bij de eerste datum kunt dan komen er bij voldoende belangstelling
meerdere datums, maar steeds gepland passend bij deze prachtige locatie.
En ik? Dan geef ik de volgende datum weer door aan hen die belangstelling hebben.
Dat is mijn enige rol in dit verhaal, een tussenschakel om de wondere wereld van de natuur te
helpen delen.
Anneke

Een fotoverslagje van ons bezoek aan De Blauwe Stip:

Thuis nagenoten...
Thuisgekomen de gekochte blauwschimmelkaas met één van de tomaten verwerkt op een
pannetje met zuurkoolstamppot. Oost-Indische kers mocht natuurlijk niet ontbreken als extra toevoeging.

Een heerlijke blauwaderkaas van De Blauwe Stip, over een
zuurkoolpannetje.
Zachtjes laten smelten.
Je weet niet wat je proeft, zo lekker!
Anneke

Boek van de maand
We kunnen het niet laten, deze maand naar aanleiding van ons bezoek aan de blauwe stip de
prachtige boekenserie van Anastasia. Lees ze met aandacht.
Ook een tip het boek ‘Eva is lief’ van Eveline van Dongen, wij delen regelmatig een bijdrage
van haar hand in onze nieuwsbrieven.

Eva is lief
Uit de wurggreep van schuld

Wat ben jij bereid op te offeren voor een leven zonder schuld?
Of jij er nu klaar voor bent of niet: op een dag sta ook jij voor
de keuze tussen leven of dood. Het is de keuze tussen het volgen van de lokroep van de ziel of geknecht worden door het
systeem. Ontdek de verborgen boodschap van het Adam en
Eva verhaal en duik in de donkere krochten van je ziel, verdwaal door de duistere kelders van de samenleving en schuifel
langs de zwarte verhalen uit de geschiedenis.
Durf jij te kiezen voor de roep van je ziel en jezelf te verliezen?
Eva is lief is neemt je mee in een ontroerend, ontwapenend en
inspirerend verhaal en geeft een hoopvolle blik op een prachtige toekomst, waarin liefde, verbinding en gezondheid centraal staan. Zeg volmondig ja en ontdek de hemel op aarde.
Over de schrijfster
Eva is lief is de debuutroman van Eveline van Dongen. Het boek
omvat een bron van wijsheid en neemt de lezer mee in een
ontroerend, ontwapenend en inspirerend verhaal. Gedrenkt in liefde en met een vleugje humor zal het je op je grondvesten doen schudden en je een nieuwe wereld tonen. Eva is lief
geeft een hoopvolle blik op een prachtige toekomst, waarin liefde, verbinding en gezondheid
centraal staan.
Eveline van Dongen is jurist, coach, verhalenverteller en taalkunstenaar. Met haar kraakheldere analyses en liefdevolle visie op bewustwordingsprocessen opent zij ogen en vooral harten. Haar gepassioneerde stukken worden op social media vele duizenden keren gedeeld en
zijn een baken van licht voor tienduizenden lezers.
Te bestellen via deze link
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789081317191&PC=427870AA

Anastasia
De boekenserie De rinkelende dennen van Rusland over de Siberische Anastasia heeft miljoenen lezers overal ter wereld een andere kijk op hun leven gegeven, hen geïnspireerd om hun
scheppingskracht te benutten in overeenstemming met de natuur en kip op tastbare wijze
laten ervaren wat vrijheid kan zijn.

Anastasia is een jonge vrouw die zonder huis in de taiga leeft, nooit naar een 'echte' school is
geweest en verklaart niettemin dat de inzichten van de westerse wetenschap tamelijk primitief vindt. De boeken bieden een hartverwarmende visie en oplossingen voor tal van onze
gezondheids-, welvaarts-, ecologische en levensproblematiek. Bovenal is de reeks een liefdesverhaal, en een verhaal over liefde voor het leven zelf. De naam van de reeks is veranderd, en
luidde voorheen De zoemende ceders van Rusland.
Anastasia deel 1
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463239&PC=427870AA
Anastasia deel 2 De rinkelende dennen van Rusland
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463246&PC=427870AA
Anastasia deel 3 De ruimte van liefde
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463093&PC=427870AA
Anastasia deel 4 Schepping
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463116&PC=427870AA
Anastasia deel 5 Wie zijn wij?
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463130&PC=427870AA
Anastasia deel 6 Het familieboek
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463147&PC=427870AA
Anastasia deel 7 De energie van het leven
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463208&PC=427870AA
Anastasia deel 8 Een nieuwe beschaving
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463277&PC=427870AA
Anastasia deel 8-2 Liefdesriten
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463291&PC=427870AA

We blijven het herhalen. 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

Even inventariseren… Hoeveel belangstelling is hier
voor?
Dus wie half denkt… graag, mag mij even mailen…
Lees hieronder verder…

Ik heb een idee… 😊
Want…
➢ Anneke kun je een workshop kokkerellen met ‘wilde’ groenten verzorgen?
➢ Anneke kun je een cursus wildplukken geven?
➢ Anneke kun je meer wandelingen begeleiden?
➢ Anneke kun je… dit, dat, zus en zo?
O ja, willen wel maar kunnen niet.
Althans ik kan mij niet overal laten zien, dat is onmogelijk. Mijn dag heeft ook maar 24 uur en
die lijken steeds sneller te gaan.

MAAR…
Wat ik wel kan is velen vanuit ons eigen stekje inspireren en dingen leren die voor ons zo
gewoon zijn.
Hoe?
Bijvoorbeeld minimaal tweemaal per maand via de mail een bijlage sturen met de aandacht
op dat wat dan groeit en bloeit en iedereen ‘opjutten’
om dat wat ik aanreik daadwerkelijk
in de eigen keuken uit te voeren.
Want éénmaal gedaan is het steeds gemakkelijker om dit weer te doen.
Het moet gewoon worden om naar buiten te lopen, in eigen tuin dat, wat velen onkruid noemen, te scoren, of in eigen omgeving daar waar deze planten groeien te oogsten.
De groente groeit voor onze voeten. Letterlijk!
En gezien de huidige tijd is het naar mijn idee nog belangrijker velen aan te sporen hier meer
over te gaan leren en het toe te passen.
Een soort workshop via de mail, met de mogelijkheid contact te hebben indien dat nodig is.
En als de situatie het toestaat dan kan ik zomaar een keer een wandeling plannen waar de
personen die deze workshop volgen kosteloos aan mee mogen doen.
Ook dat gaat vanzelf ‘handen en voeten’ krijgen.

HEB JE INTERESSE?
Mail mij en ik kom eerdaags naar iedereen met een nadere toelichting.
We gaan dit niet helemaal voor niets ondernemen want in de praktijk weet ik het wel weer…
we willen er aandacht aan besteden.
Maar het is meer het idee dat er iets tegenover mag staan. We geven maandelijks al een
nieuwsbrief boordevol voorbeelden uit, ‘Het Wilde Genieten’, maar gezien de behoefte die er
blijkbaar is wil ik mij wel richten op een andere insteek via minimaal twee mails per maand.
Alleen… als ik aangeef minimaal twee mails per maand kan het zomaar gebeuren dat je er
vaker eentje extra krijgt.
Of jij er dan wat mee doet is aan jezelf. Ik zal niemand controleren,
ik hoop alleen iedereen te inspireren! Dit ga ik alleen ondernemen bij voldoende belangstelling.

Interesse? Stuur een mail naar: anneke@project7-blad.nl.
Geef aan in het onderwerp van de mail: Workshop per mail.
Voel je welkom, hartelijke groet,
Anneke

_____________________________________________
Maak je eigen muggenspray
Met warm weer zijn ze er weer…de steekmuggen. Als je gevoelig bent kan 1 prikje van zo’n mug al voldoende zijn om je uit je
slaap te houden. Laat staan het hinderlijke gezoem wat ze veroorzaken. Wist je dat dit de vrouwtjes zijn die zoveel lawaai
maken? Dit vond ik op Wikipedia:
* Steekmuggen maken een zoemend geluid dat goed hoorbaar
is als de mug dichtbij komt. Dat heeft deels te maken met de
voortplanting van de muggen. Ze leven in het donker en kunnen elkaar moeilijk vinden. Muggen gebruiken daarom geluid
om elkaar te kunnen lokaliseren in het donker. Alleen de (bijtende) vrouwtjes maken zoemgeluiden, die worden opgevangen door de geveerde antennes van de mannetjes. Iedere soort produceert een iets ander
geluid, zodat de mannetjes niet paren met een vrouwtje van een andere soort. Muggen hebben aanpassingen om stoffen die door dieren worden uitgescheiden, waar te nemen. Het gaat
dan niet om ontlasting of urine, maar geschat wordt dat zo'n 300 tot 400 verschillende stoffen
worden uitgescheiden door het zweten, en zo'n 100 verschillende stoffen bij het uitademen.
* Dat is ook de reden dat ze op je afkomen en waarom de één meer geprikt wordt dan de
ander. Ze vinden niet iedereen even lekker…helaas ben ik altijd het bokje en mijn man slaapt
lekker door.
Zelf maken
Je kunt heel gemakkelijk een effectieve muggenspray maken die
ook nog lekker ruikt. Spray het op je hoofdkussen en op je dekbed.
Je kunt ook stukjes stof of linten ophangen en daar de geur op
sprayen. Als je bijvoorbeeld met de tent of caravan weg bent dan
kun je de voorkant van de binnentent in sprayen of bij de caravan
het vliegengordijn. Ik zou het niet op de buitentent sprayen als ik
jou was, want het kan de waterdichtheid misschien aantasten.
Recept
Neem een sprayflesje of flacon, in dit geval 30 ml. Doe er 5 druppels lavendel, 5 druppels lemongrass en 5 druppels Siberian fir in
en vul het flesje aan met water. Dop erop en flink schudden. Heb
je een grotere fles, vergroot dan de hoeveelheid naar rato. Iedere
keer als je het gebruikt even flink schudden.

Lavendel
Naast dat het insectenwerend is, kun je er heerlijk van in slaap vallen. Verder kun je lavendel
inzetten bij angsten of paniek (door eraan te snuiven werkt het op je zenuwstelsel), bij brandwonden, bij huidwonden en bij stress. Ook bij droog en broos haar helpt het en bij haarverlies.
Lemongrass (citroengras)
Insecten houden niet van een citroenluchtje. Naast deze eigenschap is lemongrass ook weefsel herstellend via een kompres (een warme doek op de zere plek), helpend bij krampen,
maagslijmvliesontsteking, geestelijke vermoeidheid, verstuikingen, spierspanning en verwondingen.
Siberian Fir (Siberische spar)
De dennengeur zorgt ervoor dat muggen jou niet zo goed meer kunnen vinden. Steekmuggen
komen op de geur van zweet en uitademing af. Dennengeur is goed voor de luchtwegen, bestrijdend tegen ziektekiemen en bacteriën in de lucht, helpt ook bij pijn bij verkoudheid en
griep. Verder creëert het gevoel van aarding, verankering en kracht. Spar kan de geest stimuleren en het lichaam doen ontspannen.
Cedarwood (cederhout) – extra
Als extraatje zou je 5 druppels cedarwood kunnen toevoegen. Naast insectenwerend is het
schimmelwerend, antiseptisch (urine- en luchtwegen) en rustgevend.
Ben je al gestoken?
Verdun dan 1-2 druppels lavendel met een theelepel (5 ml) basisolie zoals amandelolie, kokosolie etc. en smeer dat op de jeukende plek. Ook kun je een recept maken van 3 druppels tijm in 1
theelepel ciderazijn of citroensap en dat op de beten aanbrengen
om de irritatie te stoppen. Ook aloëvera-gel helpt goed bij jeukende muggenbulten en andere insectenbulten.
Let op: gebruik alleen pure essentiële oliën. Ik werk met DoTerra,
want die hebben geen onnatuurlijke toevoegingen en helpen bovendien de boeren die de olie leveren. Soms door apparatuur te
geven en een goede prijs aan te bieden voor de oogst. Daarom zijn
essentiële oliën prijzig. Voordeel is dat je er lang mee toe kunt.
Een druppel is al heel krachtig. Young Living is trouwens ook een
goed merk. Hier kun je via mijn webshop bestellen (je krijgt altijd
gratis advies hoe oliën in te zetten als je bestelt).
De volgende keer weer andere tips en weetjes. Tot dan!
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s, pixabay.com

Puur natuur, cadeautjes, samen zaaien, zaaien, zaaien
en kleine beetjes oogsten…
We leven in roerige tijden en er zijn vele dingen die ons allen bezig kunnen houden.
Wat mij steeds meer opvalt is het onnatuurlijke handelen van velen ten aanzien van de eigen
tuin, de omgeving en cadeautjes die worden gegeven in de vorm van bloemen en planten uit
het niet biologische circuit.
Waarom is dit een punt?
Allereerst wil ik aangeven dat ik er niet op uit ben om bloemenzaken en tuincentrums de nek
om te draaien. Absoluut niet.
Maar de vele consumenten kunnen wel een signaal afgeven en vragen om biologisch geteelde
bloemen.
Nu kom ik zelf uit deze ‘tak van sport’, ik heb in het verleden ook een bloemenzaak gehad,
daarna een zaak waarin ik workshops gaf op het gebied van huis- en tuindecoraties. Ik kwam
in die tijden ook wekelijks in Aalsmeer.
Ik ging naar de groothandels buiten en op het veilingterrein en liet me ook verleiden door
prachtig uitziende producten. Ja, ik maakte mij er in die jaren ook schuldig aan. Sterker nog:
ik liet het zevenblad uit een tuin verbannen omdat er een mooie bloementuin voor in de plaats
moest komen waarin de decoraties die de klanten konden kiezen om te maken, geëtaleerd
moesten worden. Ja zo erg zelfs. Maar… ik heb een pluk zevenblad vanuit Noord-Holland meegenomen toen we naar Friesland verhuisden en zo heb ik het weer goedgemaakt.
We verwerken het veelvuldig in de maaltijden en afgelopen middag hebben we nog een voorraad gedroogd uit de droogoven in glazen potten gedaan.
We waren toen niet zo bewust als nu. Wel bewust hoe leuk het was anderen een paar heerlijke
uren te bezorgen waarna ze met een mooi werkstuk naar huis gingen, maar zevenblad kwam
toen niet in de keuken. Dan spreek ik over lang geleden. Mijn focus was wel op bloemen en
planten gericht maar vanuit een ander perspectief.
Is het je weleens opgevallen dat net gekochte perkplantjes vaak een slakkenaanval niet overleven?
Ja, nu gooien we het even over een andere boeg.
Is het je weleens opgevallen dat dergelijke planten in verhouding helemaal niet zo sterk zijn?
Slakken hebben een functie, ook al vinden we dat lastig om te begrijpen, want die vraatzuchtige monstertjes kunnen je tuinplezier goed vergallen.
Ja, bekend.
En wie een tuin heeft waar de natuur redelijk haar eigen gang kan gaan of zelfs helemaal vrij
baan heeft zal ook slakken tegenkomen. Slakken, muizen, egels, vogels… plus ieniemienie
kleine beestjes en ook heel veel wormen. Laat de wormen het spitwerk doen!
Alles heeft een doel, het houdt elkaar in balans, er moet een evenwicht zijn, vanuit de natuur
gecreëerd.
De natuur laat zich niet dwingen.
Om op het perkgoed terug te komen. De slakken helpen opruimen. Plantjes die opgejaagd zijn,
niet biologisch geteeld, worden als eerste aangevallen.
De slakken hebben dan één doel. Weg ermee.

Maar ook bijen en hommels zijn niet blij met gemanipuleerde planten. Dat is helemaal niet
gezond voor deze schattig uitziende kleine beestjes. Sterker nog zij raken van slag door planten die met gif behandeld zijn. Logisch toch als we dit weten?
En dan de mens…
Wij mensen worden ook niet blij van niet biologische bloemen en planten.
Bloemen en planten hoeven dit label helemaal niet te dragen. Als zij maar puur gekweekt
worden. Eigenlijk is het zot dat er bio-labels zijn en SKAL-registraties. Veel normaler is het als
alles gewoon zonder gif mag groeien.
De gemiddelde bos bloemen die uit een winkel, of bij de supermarkt of tankstation vandaan
komt, valt onder het chemisch afval.
Een boeket dat af is, rijp om af te voeren, hoort ook niet op de compostbak maar zou echt bij
chemisch afval afgevoerd moeten worden.
En dan hebben we het nog niet over de stoffen die boeketten afgeven en die dus in je ruimte
rondhangen.
Schrik je nu?
Het is zoals het is.
Een niet biologische krop sla, waar gif en kunstmest of wat voor stoffen dan ook aan te pas
zijn gekomen, is niet goed voor de mens.
Datzelfde is van toepassing op boeketten.
Dan kom ik terug op mijn eigen zaak, heel lang geleden. Ik ontwikkelde ook bepaalde allergieën bij een aantal soorten.
Ach ja… Dat was nu eenmaal zo. Normaal? Nee, natuurlijk niet!
Zo weet ik van een collega die zijn winkel moest veranderen omdat hij niet meer tegen diverse
soorten kon. Dat is een hard gelag als je denkt een leuke zaak te hebben opgebouwd.
Maar toch, als ik toen wist wat ik nu weet had ik mij op een gifvrij assortiment gericht.
Hoe leuk kan het zijn dat je eetbare bloemen die in bloemenwinkels te koop zijn, gewoon kunt
kopen en verwerken in de keuken? Verse chrysanten bijvoorbeeld. Ja, want ook die zijn eetbaar maar echt niet die je bij een gemiddeld ‘regulier’ verkooppunt kunt verkrijgen.
Het zou dus heel leuk zijn maar ik zal het niemand aanraden.
Chrysanten gekweekt op biologische wijze die je wellicht in eigen tuin hebt staan kun je ongestraft gebruiken. Jonge blaadjes smaken kruidig in een gerecht en de bloemblaadjes staan in
het najaar fantastisch op een salade of ander gerecht. Want al die prachtige kleuren, daar kun
je in de keuken mee toveren.
Maar koop alsjeblieft voor consumptie niet de bolchrysanten die grootschalig aangeleverd
worden. En zo ook niet de bossen, meestal vijf takken bij elkaar gepresenteerd.
Spreken we nog niet eens over de oorsprong, waar de planten en bloemen vandaan komen.
Bij de kwekers. Wat zij te verduren hebben is niet normaal en velen ontwikkelen dan ook lichamelijke ongemakken tot ernstig aan toe.
Het is niet gezond om heel regelmatig met een gifspuit rond te lopen of bij grote bedrijven op
grote tractoren te rijden met van die lange armen waar je het gif als een douche over de gewassen ziet verspreiden. Is het je bekend dat niet biologische groente uit Holland (uit Holland
klinkt wel lekker dichtbij en men is al snel geneigd om te denken… ach van Hollandse bodem…)
voor het op je aanrecht ligt tig keer een gif douche kreeg?

Is het je bekend dat in de bollenstreek in N-H na het verwijderen van de met gif behandelde
bollen, daar rustig weer sla of kool op gezet wordt? Is het je bekend dat landerijen jaren nodig
hebben om te kunnen omschakelen naar biologisch?
Wellicht denk je nu waarom moet ik dit nu weten?
Bewustwording begint bij vele punten, bij veel mensen.
Dat kan zijn in je eigen keuken en tuin. Je kunt een stap verder gaan en anderen hierop attenderen.
Wanneer we met velen kleinschalig beginnen dan zaaien we samen heel veel.
Via nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ kun je elke maand zien dat er heel veel planten, kruiden,
bomen, struiken en bloemen te gebruiken zijn in de keuken. (Wie deze nieuwsbrief nog niet
krijgt… voel je welkom en mail even met in het onderwerp van de mail ‘Het Wilde Genieten’-

anneke@project7-blad.nl
We wensen je te inspireren, op avontuur te gaan, en elke week bijvoorbeeld één of twee soorten te integreren zodat je dat normaal gaat vinden.
Alleen…
Dat wat we eten moet wel zuiver zijn.
Waarom zouden we dan wel gif boeketten op de tafel plaatsen?
Geef jij weleens een bloemetje cadeau?
Vast wel, Nederland staat erom bekend dat velen een bloemetje in de handen hebben als ze
naar iemand toegaan.
Voor een beetje boeket ben je al snel minstens 10 euro, maar vaak meer kwijt, een boeket
wat een beetje toont. Een bosje fresia’s of iets van dien aard kost minder, maar ik heb het nu
over een gemengd boeketje, hoeft het niet eens supergroot te zijn.
Zo gaan er wat bloemen van hand tot hand.
Om bewustwording op meerdere manieren te zaaien kreeg ik een idee.
We hebben de ansichtkaarten…
Inmiddels hebben velen van jullie daar al kennis mee gemaakt en anderen hebben er op zijn
minst notitie van genomen. Van wie ze in huis heeft mocht ik heel veel leuke reacties ontvangen, dus reden genoeg om ermee door te gaan.
Wanneer je nu een pakketje kaarten leuk inpakt en cadeau geeft, geef je ook ‘bloemen’.
Maar dan met een natuurlijke boodschap.
Je kunt een setje halveren, vijf kaarten in een mooi pakpapiertje geeft ook leuk.
Kaarten ongeschreven cadeau geven zijn ook cadeautjes. En het zijn cadeautjes met een boodschap. Leer kijken naar dat wat om ons heen groeit, in de vrije natuur en/of in eigen tuin om
te ervaren hoe heerlijk het is verse groenten op deze wijze te scoren en een feestje op je bord
te creëren met één of meerdere eetbare bloemen.
Wij gaan door met het ontwikkelen van kaartenseries, elke keer gericht op het seizoen.
De series die er nu nog zijn, twee zijn er al uitverkocht, maar van de vier die er nog zijn, zijn de
laatste twee vrij recent uitgekomen en gericht op deze tijd van het jaar.
Zijn ze op, dan zijn ze op, we gaan niet in de herhaling, dan liever weer anderen.

Om jullie nu de gelegenheid te geven cadeautjes op voorraad in huis te hebben, om bloemetjes weg te geven met een natuurlijke boodschap krijg je tot en met eind juli de gelegenheid
alle 40 kaarten die er nu nog zijn samen aan te schaffen voor 35 euro inclusief verzendkosten
in Nederland. Daarbuiten vragen we 5 euro als bijdrage in de verzendkosten.
Dan ontvang je Set A, B, C en D samen. De sets staan voor 15 euro per set op onze site. Dan
kost een kaart 1,50
Bij aanschaf van alle vier sets heb je 4 cadeautjes als je ze per tien weggeeft, zelf leuk inpakt
in een fleurig cadeaupapiertje en je maakt iemand blij.
Je geeft meteen een handreiking naar puur natuur, wellicht inspireer je iemand om eens een
bloempje op het bord te presenteren.
Zo kan het beginnen en voor je het weet gaan ze verder.
Voor nog geen tientje een cadeautje.
Leuker kunnen we het niet maken.
In het ‘Het Wilde Genieten’ schenken we meer aandacht aan deze onderwerpen.
Het is ongelofelijk belangrijk dat we deze bewustwording vergroten.
Ook is het van groot belang dat er meer bedrijven komen met natuurlijke bloemen.
Gelukkig zijn er hier en daar al pluktuinen waar je pure bloemen kunt scoren.
Maar het moet ook normaal worden dat alle bloemenwinkels en andere verkooppunten het
roer omgooien.
Wanneer je de boeken van Anastasia leest begrijp je helemaal dat we het met z’n allen veel
te ver hebben laten komen.
Winkels leveren, klanten kopen en dat is een constante cirkel. Wanneer klanten hun wensen
veranderen en kenbaar maken zullen verkopers daarop gaan anticiperen.
Denk om je gezondheid!
Boeketten bloemen zien onschuldig, roepen een glimlach op, maar wanneer je je een beetje
verdiept in deze materie vergaat het lachen je.
Wanneer ik het over kon doen zou ik een andere bloemenzaak hebben dan ik indertijd, heel
lang geleden, heb gehad. Zo gaat het zo vaak, voortschrijdend inzicht, andere interesses, door
schade en schande wijzer geworden, we kennen de uitspraken allemaal wel.
Laat ik dan nu maar puur natuur via ansichtkaarten delen.
Help je mee zaaien?
Je kunt ook pakjes door ons laten zenden naar hen die jij een cadeautje wilt geven.
Wil je enkele setjes kaarten naar iemand anders zenden, vraag naar de mogelijkheden.
Ingepakt in cadeaupapier en je mag aangeven wat er op een kaart geschreven moet worden
om het namens jou aan te bieden.
Op dit moment zijn er ook nog een paar boekensets, compleet alle vier boeken, elk seizoen
gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. De voorraad slinkt gestaag.
En als er een kaartenset uitverkocht is dan gaan ze niet in de herdruk, we willen steeds nieuwe
combinaties presenteren.
De set met tulpen en met viooltjes zijn uitverkocht.

Bloemige tip!
Wie diverse rozen in de tuin heeft, doe eens een stuk of wat bloemen in een theepot. Gekookt
water dat je even hebt laten betijen over de rozen gieten en je krijgt een heerlijke rozenthee.
Vorige week een pot thee gezet met vijf verschillende rozen. Het spreekt voor zich dat geurende rozen in een thee fantastisch tot hun recht komen.

Een andere tip in deze periode is om een handje verse lindebloesem in een theepot te doen.

Een bloemige groet en we zeggen: tot eind juli met de nieuwe nieuwsbrief.
Deze begint alweer gestaag vorm te krijgen.

Anneke
www.project7-blad.nl
4 sets van 10 kaarten, sets A, B, C en D, normaal voor € 60,00, NU voor € 35,00,
inclusief verzendkosten in Nederland.
Buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 5,00.

Voorbeelden van de verschillende sets vind je hieronder.
Je kunt de kaarten via Barbera bestellen: barbera@project7-blad.nl

Kaartenset 3
En vers van de pers er is een nieuwe kaartenset uit.
Deze set bestaat net als set 1: de tulpenkaarten en set 2: de violenkaarten uit 5 stuks van elke
kaart. De tulpen- en violenkaarten zijn intussen uitverkocht.

_____________________________________________
Liberty
Vrijheid is nooit vanuit de overheid gekomen.
Vrijheid is altijd voortgekomen uit degenen die onder
het gezag daarvan staan.
De geschiedenis van vrijheid is een geschiedenis van
verzet.
Thomas Woodrow Wilson (28e president van de
Verenigde Staten (1913 tot 1921)
Vertaling: Frank Bleeker

Borkense Baan – Fantastisch maar toch met een dubbele gedachte…

Zaterdag 17 juli wandelden we met een stel op de Borkense Baan nabij Winterswijk.
Heerlijk om met een aantal gelijkgestemden enkele uren in de vrije natuur door te brengen.
Dit was ontstaan omdat Mariët en haar man, wonend in deze omgeving, mij hadden uitgenodigd om, samen met enkele anderen die ook zin hadden om zo eens op stap te zijn, bij hen te
komen.
Samen genieten van dat wat er groeit en bloeit en spreken over wat we culinair in de keuken
kunnen gebruiken. Bij sommige soorten kwam de geneeskrachtige kant ook al snel aan bod.
Dat heb je met mensen die dezelfde interesse hebben en altijd op zoek zijn naar natuurlijke
oplossingen.
Na een aardige autorit, je moet er wat voor over hebben op bepaalde momenten
, begonnen we met koffie of thee nadat we elkaar hadden begroet. Zo leuk, met allen had ik al een
draadje, live contact en/of regelmatig mailcontact.
Dan is het ijs al snel gebroken en kan iedereen, zo lijkt het wel, het meteen met elkaar vinden.
Heerlijk deze energie.
Na van de koffie of thee genoten te hebben reden we vanaf het verzamelpunt met een paar
auto’s naar de wandellocatie de Borkense Baan.
Een rustig, mooi gebied met een grote verscheidenheid aan planten, struiken, bomen, mossen, orchideeën; eetbaar, geneeskrachtig, kortom: genoeg gespreksstof binnen een gezelschap als hierboven omschreven.
Het weer werkte 100% mee, rustig, zonnig, niet te heet, ideaal dus.

Toch waren er ook andere gedachten. Ook voortkomend uit het gezelschap; met gelijkgestemden kun je het werkelijk over alles hebben.
Er liep een oude spoorrails. Een oude rails, zichtbaar aangetast door de vele jaren, overwoekerd, hier en daar nog heel duidelijk als rails zichtbaar. Over een flink traject liepen we rechts
van de rails, later staken we deze over om aan het eind van de wandeling aan de andere kant
weer terug te lopen.
De spoorrails… met houten bielzen, die gevoelens oproepen uit vervlogen tijden.
Vervlogen tijden… Echt vervlogen?
Ja, er zal nooit meer een trein over deze rails
rijden, dat was overduidelijk.
Vervlogen tijden… De Borkense Baan was
een onderdeel van het spoortraject naar
Auschwitz.
Het voelde ook apart. Het was dubbel om te
zien zo tussen de prachtige natuur.
Maar echt vervlogen tijden?
Wat zien we nu gebeuren?
Nee, onze medemensen stappen nu niet in
een zichtbare trein op weg naar hun bizarre
eindbestemming.
Maar is er wat veranderd?
Stappen mensen nu niet in een virtuele
trein? Doen zij nu niet mee aan Russische
roulette door zomaar zogenaamde vaccins in
te laten spuiten?
Zitten zij nu niet in een schimmige virtuele
trein op weg naar… wie zal het zeggen?

De oude rails op de Borkense Baan stemde niet vrolijk, daar moest je wel doorheen prikken.
En de vlinders dartelden aan weerskanten van de baan van bloem naar bloem.
Het leven ging door op de Borkense Baan.
Het leven zal altijd doorgaan. De natuur zoekt zelf oplossingen, zal altijd dat wat mensen willen
afdwingen weer ombuigen naar de wetten der natuur.
Alleen… voor hoevelen zal het uiteindelijk een andere ‘treinreis’ worden, net als indertijd voor
al die mensen die via de nu vergane spoorbaan naar Polen afreisden?
De tijd zal het leren, de Borkense Baan was symbolisch een bijzonder punt in een mooi natuurgebied.
Wij hebben genoten met elkaar, de middag afgesloten wederom met koffie of thee en daarna
ging ieder weer zijns en haars weegs.
We waren met z’n achten, Lemniscaat… en kwamen uit verschillende windstreken vanaf een
uur rijden tot meer dan twee uur rijden.
We danken Mariët en haar man voor het idee dit voor te leggen om samen te wandelen.
Dank aan allen voor een gezellige zaterdag.
En… we denken terug aan de vele vlinders rond de Borkense Baan.
Vrijheid voor ons allemaal!
Anneke

_____________________________________________
Hoi lieve mensen
Toen ik de supermarkt uit kwam liep er iemand te zingen en ik raakte in vervoering. Nu maanden later probeer ik voor mij te halen of hij andere mensen ook zo betoverde. Pas toen ik de
doos met boodschappen op de bagagedrager probeerde te binden werd ik weer wakker.
Of is het andersom en was ik even wakker in een andere werkelijkheid en viel ik weer in slaap
vasthouden door de aarde door mijn ritmes en conditioneringen.
Wanneer zong ik voor het laatst en wanneer schaterlachte ik voor het laatst? Of wanneer
hoorde ik dat nog? Soms hoor ik jonge mensen op de fiets luid zingend langskomen. In mij kan
ik die muziek nergens vinden maar ik beluister het als zijnde de pure klanken van een nog
ongeboetseerde basis voor een oertaal.

Hoe komen we weer tot zingen en
dansen tot liefde en blijdschap? Hoe
deden ze dat vroeger dan? Mijn opa
zong tijdens het koeien melken. In
het land op zijn melkkrukje met zijn
pet tegen de flank van de koe verzon
hij liedjes of rijmpjes als: ik spreek
deez’ koe kalmerend toe, waardoor
de koe aandachtig bleef staan luisteren en de emmer melk niet omver
liep. Mijn opa was een zorgzame,
blijmoedige en grappige man dat wat
we in deze tijd met adhd gelabeld
willen hebben.

Wat kan ik doen om te voelen dat ik
op een prachtige liefdevolle planeet
te gast ben? Hoe onbegrijpelijk dat ik
niet eens meer weet wie de gastvrouw is maar ik toch nog steeds door
haar verzorgd word.
Mijn leef ritme aanpassen aan het
ritme waar ik te gast ben zal helpen
om haar vaker te kunnen ontmoeten.
En dan mijn andere opa: hij leefde
niet dat uitbundige hij verzon geen
liedjes tijdens het werken maar was
stilletjes aanwezig. Die dacht ook niet
zoveel na maar deed gewoon ijverig
wat goed was en zijn grazige weides
waren echt groener dan bij de buren. Met de varkens behaalde opa een hoog rendement en
de blinkende koeien konden in de schaduw van een knotwilg tevreden gaan liggen herkauwen.
En voor de hoeve groeiden drie berken die in een driehoek waren gepoot en voor de grote
hooideuren stonden naast elkaar drie lijsterbessen.
Ik weet niet of hij klok kon kijken want hij had de tijd zelf en kwam altijd net thuis als oma het
eten op tafel wilde gaan zetten.
Mijn opa leefde puur en met de ritmes van de seizoenen mee.
Hij keek naar de maanstanden en hield de zondagsrust maar als gereformeerde bonder in de
hervormde kerk werden de christelijke feestdagen niet meer uitbundig gevierd. Echter denk
ik dat wij die christelijke feestdagen nu weer in ere moeten herstellen om zo toegankelijker te
worden als onze gastvrouw voor ons wil zorgen.
Ze geeft ons nuttige cadeaus die we onbewust niet aannemen of zelfs vertrappen.
Dat ik nooit een reden voel om “de slingers op te hangen” geeft te denken dus ik ben op
internet onze feestdagen gaan zoeken.

Een aantal voorchristelijke feesten zet ik er
ook bij omdat ik vind dat ze nog steeds bij
ons jaarritme horen
De zevende dag van de week is door God
apart gezet een rustdag waarop we onze bestemming mogen herinneren want zijn we
echt geschapen op aarde om als (loon)slaaf
mammon te dienen?
Er zijn ook veel mensen die de eerste dag
van de week gebruiken als een korte sabbatical voor hun lichamelijk en geestelijk herstel.

01-01 vieren we natuurlijk nieuwjaar.
06-01 driekoningen en het is het einde van de twaalf heilige nachten
01-02 Imbolc
02-02 Maria lichtmis.
Carnaval 50 dagen voor Pasen
De vastentijd begint 40 dagen voor Pasen.
Biddag voor gewas en arbeid tweede woensdag in maart.
21-03 Ostara
Palmpasen 1 week voor Pasen
Witte donderdag 3 dagen voor Pasen.
Goede vrijdag 2 dagen voor Pasen.
Stille zaterdag 1 dag voor Pasen.
Pasen de zondag na de eerste vollemaan in de lente, tussen 22-03 en 25-04
30-04 Beltane.
Hemelvaartfeest 40 dagen na Pasen
Pinksterfeest 50 dagen na Pasen
Feest van de drie-eenheid de zondag na Pinksteren.
21-06 Litha (zomerzonnen wende)
24-06 Johannestfeest (Sint-Jan)
01 08 Lammas/Lughnasadh
15-08 Maria’s feestdag
21-09 Mabon
29-09 Michaelfeest.
31-10 Samhein/Halloween
01-11 Allerheiligen
02-11 Allerzielen
Dankdag voor gewas en arbeid eerste
woensdag in november.
11-11 sint maarten
Advent begint de vierde zondag voor
kerst

05-12 Sint-Nicolaas (aartsengel Wodan?)
21-12 Yule
24-12 Kerstavond, het begin van de twaalf heilige nachten.
25-12 Kerst
31-12 Oudejaarsdag
Ik denk dat we door al deze christelijke feesten te vieren op een geest- en zielenontdekkingstocht gaan en weer een levendig houvast vinden ons veilig geborgd weten en weer leren springen, lachen en zingen.
Het is altijd feest:
Moederdag tweede zondag van mei.
Vaderdag derde zondag van juni.
Herdenkingsdagen zoals 01-07 afschaffing
slavernij.
Maatschappelijke dagen, op de basisschool
vierden we kuikentjesdag in mei.
Themadagen, themaweken en themajaren,
zoals 23-07 dag van de volkstuinder.
Heiligenkalender zoals 13-12 Odilia.
We moeten ook onze gestorven in leven
houden en aandacht schenken aan de dag
dat we op aarde aan kwamen.
Wie nog meer wil kan zich ook in feesten van andere streken verdiepen zoals soekot, asjoera, wesak en janamashtami maar het holi-phagwa geeft echt kleur aan
het leven.
En we kunnen de Griekse en Romeinse goden weer gaan
aanroepen maar ik denk dat onze individuele groei vlugger gaat door het levende licht, die heilige liefdeskracht
in onszelf te zoeken in plaats van ons aan krachten buiten
ons te binden.
Want soms worden we gedisseld en gaan we voor gaas.
Autonomie woont in onszelf, vrij zijn van binnen naar buiten.
Door zelf verantwoording te nemen en te dragen en die
niet aan machthebbers buiten ons toe te bedelen kunnen
we leren vrijheid te ontwikkelen en de achterhaalde levensvormen overwinnen.
Vier je levenspad, de weg die je gaat wordt de jouwe.
Liefs Arie

Water met...
Oost-Indische kers is een supergezonde plant.
Wie daar meer over op zoekt zal helemaal blij worden
als hij of zij deze plant in eigen tuin heeft staan.
Wie dat niet heeft, volgend jaar nieuwe kansen en wie
geen tuin heeft, ze gedijen ook heel goed in grote bakken.
Bloemen, bladeren, stelen, zaden, alles is te gebruiken.
Thee zetten van deze plant, heel gezond.
Leuk om te presenteren: water in een kraantjeskan met
Oost-Indische kers en schijfjes citroen.
Denk ook eens aan schijfjes sinaasappel of ander fruit.
De inhoud van de kun je na enkele uren of een dag op
de composthoop deponeren. Niet uit zuinigheid willen
opeten of in een maaltijd verwerken.
Alles wat we in water presenteren zal ook negatieve
stoffen uit het water opnemen en de versheid gaat achteruit.
Daarnaast vermindert de smaak aanzienlijk wat logisch
is omdat deze is opgenomen in het water.
Wel kun je enkele uren het water aanvullen.
In plaats van kraanwater, plat water zoals men in België
water zonder bubbels benoemt, kun je ook eens kiezen
voor water met bubbels.
Heel verrassend, je kunt eindeloos variëren en dit soort kannen staat altijd leuk. Voor kleine
en grote gezelschappen.
Gezondheid in een kraantjeskan.
Nog even een extra noot: Glas, een kraantjeskan van glas, want plastic heeft een heel andere
uitstraling en glas voelt veel beter.
Anneke

Uit de nieuwsbrief van vaccinvrij
AMAZING POLLY OVER MIND CONTROL EN MAGNETISCHE NANOMATERIALEN IN COVID-INJECTIES, PCR-STAAFJES & MONDMASKERS
Door Vertaalteam
In deze video brengt de Canadese onderzoeksjournaliste Amazing Polly veel puzzelstukjes bijeen over de
vreemde magnetische fenomenen die we observeren bij gevaccineerde mensen, en over bewegende
nanoworms/ nanodeeltjes die op o.a. mondmaskers
en PCR-stokjes zijn aangetroffen en door vele mensen zijn vastgelegd op beeld.
Amazing Polly stelt hypotheses op over magnetiet
nanodeeltjes, mind control en zachte robotica, gebaseerd op eerder onderzoek van Prof. Michael Persinger (een overleden Canadese hoogleraar in Psychologie en Neurowetenschappen). Ze bespreekt beschikbare wetenschappelijke literatuur over onder andere magneto neuro-eiwitten voor mind
control bij muizen, en het richten op de entorhinale schors (de plek waar de Covid PCR-test
staaf op gericht is bij het afnemen van monsters) met dit magneto eiwit in combinatie met
een virus – voor controle van de hersenen en het gedrag op afstand. Dit is een wetenschappelijke studie en geen complottheorie.
Ze gaat in op elektromagnetische frequentie straling (5G) en de transhumanistische plannen
van het World Economic Forum. De magnetiet meditatiekamer van de Verenigde Naties uit
de jaren 50’ van de vorige eeuw wordt getoond en hun verbinding met de Lucis Trust – voorheen bekend als de Lucifer Publishing Company – die voor een wereld-religie is. Dit is geprofeteerd in de Bijbel. Amazing Polly verbindt zoveel verbazingwekkende punten dat deze video
een ware ‘must see’ is.
https://stichtingvaccinvrij.nl/amazing-polly-over-mind-control-en-magnetische-nanomaterialen-in-coivd-injecties-pcr-staafjes-mondmaskers/

DE STRATEGIE VAN HUGO DE JONGE & CO – HET CREËREN VAN VERWARRING EN UITBRAKEN
Door Joris Baas & Door Frankema
Wat is er nodig om jongeren zover te krijgen dat ze
zich te laten vaccineren?
Angst genereren werkt niet zo goed bij deze doelgroep, want er valt weinig te vrezen van COVID-19.
Trevor Cummings berekende op basis van overheidsdata het risico om te overlijden aan COVID onder de
25 jaar op een kans van 0,00018%. Dat is ongeveer
een kwart van het risico om te overlijden aan een val
van de trap of een ladder voor die leeftijdsgroep.1 GEEN gevaar voor jongeren.

Dus de campagne richtte zich in eerste instantie op het sociale aspect: “Je doet het voor een
ander”. Maar jongeren zijn wel goed, maar niet gek. Er zijn genoeg opties voor de ander waaronder medicijnen, zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine. Er is geen reden waarom jongeren een risico zouden hoeven te lopen op ernstige bijwerkingen zoals overlijden, onvruchtbaarheid, epilepsie, halfzijdige verlamming etc. door het vaccin. En in eerste instantie kwamen
‘onvoldoende’ studenten opdagen voor de prik.
Maar voor zichzelf willen de uitgedroogde studenten wel een prik halen. Helaas vallen ze massaal voor de valse belofte dat ze hierdoor hun vrijheid weer terugkrijgen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/__trashed-3/
KINDERVACCINATIE AWARENESS DAY – EEN VIDEOVERSLAG VAN ALLE SPREKERS OP 3 JULI
Door Gast auteur
In het gebouw van Café Weltschmerz vond op 3 juli
2021 de eerste ‘Kinder-vaccinatie Awareness Day’
plaats. De dag werd in goede banen geleid door
spreekstalmeester Frank Ruesink, auteur van het
boek ‘Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet’.
Dit is een integrale weergave van de gehele Kindervaccinatie Awareness Day.
https://stichtingvaccinvrij.nl/kindervaccinatie-awareness-day-een-videoverslag-van-alle-sprekers-op3-juli/

NEDERLAND GEGIJZELD MET ONZINNIGE CIRKELREDENERING – A-STATUS IS DICTATORIAAL
BESLUIT?
door Joris Baas & Door Frankema
“Eerst natuurlijk het heldere advies om dit als A-ziekte
te benoemen. Waarom? Omdat je de maatregelen die
je moest nemen nodig had en om die te kunnen nemen, is het nodig om een ziekte te bestempelen als Aziekte. Dat is eigenlijk hoe het zit.” – Hugo de Jonge1
In dit artikel gaan we kijken hoe het echt zit met de A
status. Wat zijn de criteria om een ziekte te classificeren als A-status? Waarom bestaat deze classificatie? En waarom wringt Hugo de Jonge zich in
alle mogelijke bochten als hier vragen over worden gesteld?
DE A-STATUS VOLGENS HET RIVM
Niemand weet precies wat de criteria zijn om een ziekte te classificeren als A-status. Het RIVM
geeft in feite geen antwoord op de vraag wat het is, maar geeft alleen aan waarvoor het dient.
https://stichtingvaccinvrij.nl/nederland-gegijzeld-met-onzinnige-cirkelredenering-a-statusis-dictatoriaal-besluit/
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Verwarring vermindert
weerstand
We moeten ons realiseren dat alle gezondheidsadviezen van de overheid die we vandaag de dag via de media krijgen, onze
weerstand verzwakken. Al anderhalf jaar
worden we iedere dag voorzien van een
portie angst, stress en tegenstrijdige berichten die voor verwarring zorgen.
Helaas moeten we constateren dat de
overheid niet (meer) het beste met ons
voor heeft: zij creëren die verwarring, die
via tv, internet, kranten, YouTube, etc. zonder enige kritiek tot ons komt.
Terwijl het zo simpel is: in artikel 22 van de
Grondwet staat: ‘De overheid moet maatregelen nemen om de volksgezondheid te
bevorderen.’
Het is gebleken dat ze dat niet doen. De reden is dat gezondheid economisch niet
aantrekkelijk is; ziekte daarentegen is een
miljardenindustrie. Om gezond te blijven
heb je een sterk weerstandssysteem nodig.
Ziekte ontstaat als je weerstand oftewel je
immuunsysteem zwak is. Daarnaast moeten we toch ook een keer onze naïviteit afschudden en erkennen dat ze er in Den
Haag niet voor ons zitten (hoge uitzonderingen daargelaten) - gezonde mensen die
kritisch zijn en zelf nadenken zijn alleen
maar lastig. In Den Haag (en Brussel) zijn
andere belangen.
Zoals onze kinderen ooit riepen: “Zelf
doen!”, zullen wij dat ook moeten gaan
doen.
Nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan
... alhoewel? Het immuun- of weerstandssysteem is niet iets dat je kunt vasthouden,

zoals een lever of een hart. Het is een complex systeem waar we mee uitgerust zijn en
velen nemen het voor lief. Sterker nog: we
werken het zelfs tegen. We strijden tegen
ziekten en indringers met chemische pillen
in plaats van dat we er preventief voor zorgen dat ziekten en indringers geen kans
krijgen, omdat we zo sterk zijn.
Hoe kun je je immuunsysteem helpen sterker te worden zodat je jezelf beschermt tegen ziekten?
*
Voeding! Stop radicaal met het toelaten van lichaamsvreemde, verzwakkende
stoffen in je lichaam, in de vorm van voeding en dranken die uit de fabriek komen.
Vermijd de supermarkt, want 95% van de
producten zijn bespoten, bevatten chemicaliën, etc.
Zoek het internet af voor alternatieven; je
steunt dan meteen de kleine ondernemer.
*
Doe aan beweging, vooral vlak voor
het slapen gaan, in de vorm van wandelen,
gymmen, trampolinespringen e.d. Neem
nog een glas water met een theelepel magnesium om ontspannen in slaap te vallen
en acht uur heerlijk te slapen. * Overwegen
een bloedtest om te checken of je voldoende vitaminen en mineralen in je lichaam hebt. De meeste mensen hebben
namelijk tekorten. In dat geval zou je het
kunnen aanvullen met supplementen. Ook
voor supplementen geldt: zoek het internet af, want de meeste supplementen zitten voor meer dan 50% vol met chemische
vulstoffen, e.d. Koop altijd capsules, poeders of vloeibare supplementen; nooit tabletten, die hebben de meeste rommel en
vulstoffen in zich.

*
Hier komt een lastige voor velen:
vermijd de reguliere informatievoorziening, door minimaal of géén tv te kijken en check je opstartscherm. Als je immuun
versterkend nieuws wilt hebben, zijn er tegenwoordig genoeg alternatieve nieuwsbronnen. Deze nieuwsbron bijvoorbeeld,
van ruim 1000 artsen. Lees ook de tien redenen waarom het waanzin is om jongeren
vanaf 12 jaar te injecteren.
*
Als laatste hier te noemen wat je
zelf kunt doen om je weerstand te verhogen en jezelf te beschermen tegen virussen, ziekten, e.d. (daar heb je geen prik
voor nodig) is wat dr. David Hamilton in zijn
boek Hoe je geest je lichaam kan helen beschrijft: visualisatie.
Het is fenomenaal hoe Hamilton onderzoeken beschrijft waarin mensen geleerd
wordt hoe ze hun weerstandssysteem kunnen visualiseren (dat is al heel bijzonder) en
welke resultaten dat geeft.
Visualisatie, oftewel je hersens inzetten om
het een en ander te bereiken, is zo krachtig.
Alle topsporters doen het, bijvoorbeeld.
Zakenmensen, maar ook monniken;
waarom doen wij het niet, als het gewoon
te leren is?
Een voorbeeld van verwarring is het volgende citaat van Hugo de Jonge: „We weten vrij goed wat de langetermijneffecten
zijn van de vaccins, namelijk geen.” Een behoorlijk cryptische zin: waarschijnlijk bedoelde hij de bijwerkingen. Zou hij echt niet
weten dat de hele wereld een experimentele injectie krijgt met een voorwaardelijke
goedkeuring, waarvan de onderzoeken lopen tot 2023?
Zou Hugo de Jonge, die als vaccinverkoper
verleden week de Janssen-injectie promootte met de slogan ‘Dansen met Janssen’, overduidelijk gericht op de jeugd, de
bijsluiter niet hebben gelezen? Op pagina 2
staat: ‘vanaf 18 jaar’ en op pagina 20 staat
dat het onderzoek/experiment loopt tot 31
december 2023.

Als je de moed hebt, lees dan de gehele bijsluiter. Je bent dan meer ingelezen dan menig persoon.
Als je nog meer moed hebt: hier de bijsluiter van Pfizer, waar wel staat ‘vanaf 12
jaar’, maar ook tot 2023 lopend onderzoek.
Griezelig: Pfizer wil ook baby’s gaan inenten! Waar we overigens spijt van hebben,
is dat we maanden geleden de bijsluiters
niet hebben opgeslagen, want het blijkt dat
ze regelmatig worden aangepast.
‘Dansen met Janssen’ werd ‘thuis voor de
buis’ en inmiddels buitelen juristen over elkaar heen om te verklaren dat onze minister-vaccinverkoper Hugo de Jonge zijn
zorgplicht heeft verzaakt. Hij gaf de indruk:
‘s morgens de prik halen en ‘s avonds naar
een festival, terwijl de gen-injectie 2-3 weken moet inwerken volgens de fabrikant,
voor het enig effect heeft - als het dat al
heeft. Ook in het verkooppraatje van De
Jonge is de informed consent totaal genegeerd.
Deze manier van voorlichting had en heeft
maar één doel: we moeten zo snel mogelijk
allemaal geïnjecteerd worden. Is het je ook
opgevallen dat vanaf dag 1 (maart 2020)
uitsluitend vaccinaties de uitweg waren?
Andere middelen werden zelfs stomweg
verboden.
Je kunt je dan vervolgens afvragen: wat is
daar het doel van? Want we hebben volgens Van Dissel sinds 1 mei 2020 geen epidemie meer en dat zal vermoedelijk voor
de meeste landen gelden. Er is in feite helemaal geen pandemie geweest, gezien het
sterftecijfer van gemiddeld 0,15%.
Zoek op YouTube naar: professor Theo
Schetters. Als er een prijs beschikbaar was
voor hoe je mensen in verwarring krijgt,
dan zou die naar Hugo de Jonge gaan.
Hier is een Engelstalige site van de EMA
waarop een aantal vragen en antwoorden
staan. We hebben de vraag over kinderen
letterlijk vertaald.
Vraag: Kunnen kinderen worden ingeënt
met het COVID-19 vaccin Janssen?

Antwoord: Het COVID-19 vaccin Janssen
wordt momenteel niet aanbevolen voor
gebruik bij kinderen. EMA heeft met het
bedrijf overeenstemming bereikt over een
plan om in een later stadium proeven met
kinderen uit te voeren.
Dit soort teksten geloof je toch niet? Maar
ze staan er echt! (Handig als je de pagina
kunt laten vertalen in het Nederlands.)
Waarom zou je gezonde kinderen überhaupt willen injecteren met een experimentele injectie in naam van preventie?
Moeten we ze dan ook maar meteen een
chemokuur geven
... voor het geval dat ...?
Onderstaand een paar citaten van internet/twitter die je aan het denken zetten:
• ‘Mensen nemen dat spuitje, niet
omdat ze bang zijn voor corona,
maar omdat ze hun vrijheid terug
willen’.
• ‘De vaccinaties zijn er niet voor het
virus; het virus is er voor de vaccinaties’.
• ‘De besmettingen gaan omhoog.
Oplossing: stoppen met testen,
maar dat is inmiddels ook een miljoenenindustrie’.
• ‘De meest gewassen lichaamsdelen
tijdens de lockdowns waren niet de
handen, maar de hersenen’.
Als je je weerstand wilt verhogen, zul je de
adviezen van de overheid moeten negeren.
Ga meer knuffelen, omhelzen, zoenen, etc.
en geef iedereen weer een hand. Dit zijn nu
net de sociale manieren om je weerstand
te verhogen. Vermijd testen en prikken: dat
geeft stress. Hier een paar links voor
nieuws dat de reguliere media kan censureren (hoge uitzonderingen daargelaten) ...
Een college over gezondheid. Nederlandstalig. Goede voorlichting van begin deze
maand, echter nu al een paar achterhaalde
feiten; let goed op.

Dr. Hodkinson in de HIGHWIRE - we spelen
met vuur! Rapport van de USA Vaers van
doden en gewonden ten gevolge van de
‘vaccinaties’. Engelstalig.
De Europese rapportage; de aantallen
groeien schrikbarend.
Australië is afgelopen week de eerste coronadode van 2021 geregistreerd. Er sterft
dus één persoon en vervolgens moeten 25
miljoen mensen in lockdown en de minister
kondigt de Nieuwe Wereld Orde aan.
Nieuws van professor Sucharit Bhakdi; Engelstalig.
Je kunt denken wat je wilt van het FvD,
maar het is de enige partij in de 2e Kamer
die niet naïef is en het wereldspel wél doorheeft. Kijk en luister hier naar Gideon van
Meijeren. Hier een vraag van diezelfde Gideon van Meijeren, waarbij minister-president Rutte weer liegt en door de mand valt.
Een longread, met zeer veel onderbouwing
van ing. Vicki Van Lommel, een wetenschapsjournaliste.
Als je sommige hierboven genoemde sites
niet kent, wandel er eens doorheen en lees
wat meer berichten. De informatie in sommige links is bijna niet te geloven.
Maar onthoudt: onze missie is de lezers te
informeren hoe ze hun gezondheid kunnen
optimaliseren, zonder lichaamsvreemde
chemicaliën waar ze ziek van worden. Dit
is iets wat de overheid zou moeten doen.
Helaas is het tegenovergestelde waar.
https://succesboeken.nl/

Virusangst voorbij
Wat is er gaande over de Wereld,
Een storm die zijn weerga niet kent.
Komt dat door een onzichtbaar virus,
Of komt dat dan toch door de mens?
Zoveel angst en zoveel pijn.
Zoveel verdeeldheid en zoveel strijd.
Zoveel boosheid en zoveel onwetendheid.
Zoveel onzekerheden, niet wetend waartoe dit leidt.
We staan voor een belangrijke keuze.
We mogen kiezen tussen Goed en kwaad,
Licht of donker en wat is waar.
We worden allen aangeraakt en bepalen mede hoe het nu verder gaat.
De innerlijke weg die zo belangrijk is.
Kies je voor het donker van macht en geld?
Laat je je onderdrukken, bevangen door angst, denk en voel je niet zelf?
Durf je niet meer te vertrouwen op je eigen lichaam en niet op het leven?
Keer dan maar naar binnen en maak verbinding met jou Hart.
Stevig beide voeten op de grond en stel je open voor een Zuivere Macht.
Hoe je het noemt dat maakt niet uit, dat wat bij jou past.
Laat Licht en Liefde maar binnenstromen dat geeft kracht.
Voorbij de angst en in Vertrouwen
Gaan we met z’n allen een Nieuwe, Zuivere Wereld bouwen.
Een Wereld van Oprechtheid, Eerlijkheid, Eénheid en Gelijkwaardigheid.
Van binnen Vrij en vol Liefde, vol Vertrouwen hoe ons pad nu verder leidt.
Laat daarom alle maskers vallen, schud elkaar de hand.
Zing, dans, maak muziek en……knuffel elkaar en hou elkaar vast.
Heb mededogen met degenen die het nog niet begrijpen.
Jouw voorbeeld zal ook hun angsten doen helpen verdwijnen.
Weet dat, hoe meer mensen verbonden zijn met het Zuivere Licht,
zó krachtig en zo mooi, de wereld wordt Verlicht.
Jou schenk ik vanuit mijn HART, een WITTE ROOS,
Geef haar door vanuit JOUW HART,
Zodat steeds meer en meer mensen en de wereld helpen HELEN.
Voorbij de angst.
LIEFDE en VERTROUWEN.
Tine
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De strop wordt steeds strakker aangetrokken

Terwijl Nederland geniet van alle versoepelingen en velen van ons in hun hoofd al op hun
vakantiebestemming zijn, heeft ons demissionaire kabinet het maar druk op de valreep van
het zomerreces. De ene gevaarlijke wet na de andere wordt er nog even snel doorgedrukt;
stuk voor stuk om ons te controleren: De Spoedwet, De Testwet, De Quarantainewet, Wet
Deelgezag Ouders en Wet Anti Democratische Groepen. In voorbereiding zijn wetten om het
medisch geheim op te heffen, (preventieve) bevolkingsonderzoeken te verplichten en een wet
die onze overheid de mogelijkheid geeft om de bevolking ‘op z’n Chinees’ in de gaten te houden: ‘Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid'. (https://www.internetconsultatie.nl/terrorismebestrijding)
We laten het ons gewoon gebeuren terwijl we genieten van het bijna ‘normale’ leven en velen
van ons drie V-kernwoorden in hun hoofd hebben: versoepelingen, vaccinatie en vakantie. En
zo gaat het al eeuwenlang: de kleine leidende elitegroep beslist en verandert van alles, terwijl
de massa geen ‘boe of bah’ geeft en gericht is op de ‘basic things in life’. Daarom werkt het
‘Verdeel en heers principe’ ook zo goed. Maar wat het deze keer in mijn ogen bovengemiddeld
heftig maakt, is het feit dat we blij gemaakt worden met zaken die eerst van ons afgepakt zijn.
En ik ben bang dat ze ook snel wéér afgepakt zullen worden. Er zal van de herfst wel zoiets als
een ‘dodelijke’ Deltagolf komen, waardoor uiteraard alle maatregelen weer aangescherpt
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moeten worden; tot en met de Avondklok. Er moeten nog ontelbare potjes ‘vaccin’ leeg geprikt worden, dus dan moeten er natuurlijk wel scenario’s gemaakt worden die ervoor zorgen
dat de massa de volgende prik, ter bescherming tegen al die ‘dodelijke’ varianten, weer heel
noodzakelijk vindt.
Verder ben ik óók bang dat ons een hete herfst te wachten staat op het gebied van alles wat
te maken heeft met het Internet of things; van knipperende stoplichten en stilstaande treinen
tot en met je geblokkeerde bankrekening en nog heel veel daar tussenin.
Het World Economic Forum (WEF) start namelijk op 9 juli ‘Cyber Polygone 2021’. Om zich voor
te bereiden op een economische reset (lees: The Great Reset), voeren de genodigden een
simulatie uit van een komende ‘cyberpandemie’.
Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien? In oktober 2019 vond Event 201 plaats, wat
ook georganiseerd werd door mensen van de Elite en waar dezelfde genodigden, of zeer close
kennissen daarvan, een simulatie voerden ter voorbereiding op een eventuele coronapandemie. En wat gebeurde er een paar maanden later? Ik denk dat het een spannende herfst en
winter gaat worden.
Eén ding is wel duidelijk: We hebben veel te veel van onze rechtmatige vrijheden ingeleverd,
terwijl de strop langzaam maar zeker steeds strakker wordt aangetrokken.
Tekst: Leo Singor

_____________________________________________
Laat mensen gaan die nog niet klaar zijn om van je te
houden!
Dit is het moeilijkste wat je in je leven zult moeten doen en het zal ook het belangrijkste
zijn: stop met het geven van je liefde aan degenen die nog niet klaar zijn om van je te houden.
Stop met moeilijke gesprekken met mensen die niet willen veranderen.
Stop met verschijnen voor mensen die onverschillig zijn voor jouw aanwezigheid.
Stop met het liefhebben van mensen die nog niet klaar zijn om van je te houden.
Ik weet dat je instinct alles doet om de goede genade van iedereen om je heen te winnen,
maar het is ook de impuls die je tijd, energie en geestelijke, fysieke en spirituele gezondheid
zal ontnemen...
Als je je begint te manifesteren in je leven, volledig, met vreugde, interesse en inzet, zal niet
iedereen klaar zijn om je op deze plek van pure oprechtheid te vinden.
Dat betekent niet dat je moet veranderen wie je bent.
Dat betekent dat je moet stoppen met van mensen te houden die nog niet van je willen
houden.
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Als je uitgesloten, subtiel beledigd, vergeten of gemakkelijk genegeerd wordt door mensen
aan wie je tijd geeft, doe je jezelf geen plezier door hen je energie en je Leven te geven.
De waarheid is dat je niet iedereen bent.
En dat niet iedereen voor jou is...
Dat maakt deze wereld zo speciaal, als je de weinige mensen vindt waarmee je vriendschap, liefde of een echte relatie hebt.
Je zult weten hoe waardevol dat is.
Omdat je ervaren hebt wat niet zo is.
Maar hoe meer tijd je besteed aan proberen je geliefd te maken door iemand die het niet
kan...
Hoe meer tijd je verspilt met het ontnemen van dezelfde verbinding.
Er zijn miljarden mensen op deze planeet, en velen van hen zullen bij jou terechtkomen, op
hun niveau, met hun trillingen, van waar ze staan.
Maar...
Hoe kleiner je blijft, betrokken bij de privacy van mensen die je gebruiken als een kussen,
een achtergrondoptie, een therapeut en een strategie voor hun emotionele genezing...
Hoe meer je blijft buiten de gemeenschap die je zo graag wenst.
Als je stopt met verschijnen, word je misschien minder gezocht.
Als je stopt met proberen, stopt de relatie misschien.
Als je stopt met appen, blijft je telefoon misschien wel dagen en weken stil.
Misschien als je stopt met van iemand te houden, zal de liefde tussen jullie ontbinden.
Dat betekent niet dat je een relatie hebt verpest!
Dat betekent dat het enige wat deze relatie had, de energie was die alleen jij er in stopte
om het in de lucht te houden.
Het is geen liefde.
Dat is gehechtheid.
Dat is een kans willen geven aan wie het niet werkelijk wil ontvangen.
Het meest waardevolle en belangrijkste wat je in je leven hebt is jouw energie.
Het is niet alleen jouw tijd omdat het beperkt is.
Het is jouw energie!
Wat je elke dag geeft, is wat er steeds meer zal ontstaan in je leven.
Het zijn degenen aan wie je tijd en energie geeft, die je bestaan zullen definiëren.
Als je dit beseft, begin je te begrijpen waarom je zo ongeduldig bent als je je tijd doorbrengt met mensen die niet bij jou passen, en in activiteiten, plaatsen, situaties die niet bij
jou passen.
Je begint te beseffen dat het belangrijkste wat je kan doen voor je leven, voor jezelf en
voor iedereen die je kent, je energie sterker beschermen dan wat dan ook.
Maak van je leven een veilig toevluchtsoord waar alleen ′′ compatibele ′′ mensen met jou
zijn toegestaan.
Jij bent niet verantwoordelijk voor het redden van mensen.
Je bent niet verantwoordelijk om hen ervan te overtuigen dat ze gered moeten worden.
Het is niet jouw taak om voor mensen te bestaan en hen je leven te geven, beetje bij
beetje, moment na moment!
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Want als je je slecht voelt, als je je verplicht voelt, ben jij de kern van dit alles door jouw
aandringen, bang dat ze je de gunsten die je hen niet zult geven toezegt.
Het is jouw enige feit om te beseffen dat je de geliefde van jouw lot bent en om de liefde te
accepteren die je denkt te verdienen.
Beslis dat je een echte vriendschap verdient, een echte inzet en een volledige liefde voor gezonde en welvarende mensen.
Wacht dan... gewoon even...
En kijk eens hoe alles begint te veranderen...
Anthony Hopkins

_____________________________________________
Wetenschap
Mensen zeggen volledig vertrouwen te hebben in de wetenschap. Maar is het niet uitgebreid bewezen dat de tabaksindustrie wetenschappers omkocht om leugens te publiceren?
Laat staan wat de farmaceutische industrie al niet voor miljarden boetes heeft gekregen
voor het misleiden van het publiek met foute studies. En op dit moment bewezen wordt bij
de suikerindustrie.
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Column: ‘SARS-CoV-2, feitelijk grafeenoxidevergiftiging?’
Deze column stond in de Groninger Courant en nemen we integraal over.
https://groningerkrant.nl/opinie/column-sars-cov-2-feitelijk-grafeenoxidevergiftiging/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0YkGSgorOY30bAzr1q8VlsEN5iWn5eG8yzz7brwnuOH7qBU_egCANqjN0

LONGREAD – Onderzoekers tonen aan dat coronavaccins en verplichte coronamaatregelen de wereldbevolking structureel blootstellen aan grafeenoxide nanodeeltjes.
Spaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de Pfizer vaccinvloeistof voor minstens 99 procent bestaat uit grafeenoxide.
In 2010 ontvingen Andre Geim en Konstantin Novoselov de Nobelprijs doordat ze er in 2004 als eerste
in slaagden om een laag grafeen te isoleren en de eigenschappen van grafeen verder onderzochten.
Zo kan de geleidbaarheid van grafeen verhoogd worden door te doteren (is het opzettelijk inbrengen
van onzuiverheden in het materiaal) of kan het zelfs gemodificeerd worden bij kamertemperatuur tot
supergeleider. Uit onderzoek in 2012 aan de Universiteit van Edinburgh blijkt dat mensen die betrokken zijn bij de productie van wondermateriaal, dat gebruikt wordt om computers en touchscreens te
verbeteren, het risico lopen op longschade door het inhaleren van nanodeeltjes grafeen. Terwijl grafeen al vele toepassingen kent, blijkt het makkelijk door te dringen door het menselijke celmembraan,
bevestigt ook een andere studie uit 2013.
Het kan ongewenst geïnhaleerd, bewust geïnjecteerd of geïmplanteerd worden in biomedische technologie, terwijl we mogelijk nog onvoldoende weten over de interactie tussen menselijke cellen en
grafeen. In grondwater zou grafeen zich minder stabiel gedragen en daarmee al snel afbreken, maar
in oppervlaktewater zou dat niet het geval zijn.
Nanomaterialen
Het RIVM schrijft over nanomaterialen in het algemeen op haar website: Er is nog relatief weinig bekend of werken met nanomaterialen gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Dit komt onder andere doordat een goed overzicht ontbreekt van bedrijven die met nanomaterialen werken. Wel weten we dat het
risico op blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek vooral afhangt van de kans dat nanodeeltjes
kunnen worden ingeademd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het werken met nanomaterialen in poedervorm, in spray-toepassingen (zoals spuitverf) en bij het bewerken van materialen waar nanodeeltjes
in verwerkt zitten.
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Het is niet eenvoudig om blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek te meten en te karakteriseren. Daarvoor is vaak een combinatie van verschillende meetapparaten nodig. Daarnaast is slechts van
een beperkt aantal nanodeeltjes de schadelijkheid onderzocht. Het risico van nanodeeltjes kan niet
zonder meer worden afgeleid uit gegevens van dezelfde stof in niet-nanovorm. Een chemische stof kan
in nanovorm uit verschillende groottes en vormen bestaan, elk met unieke eigenschappen en specifieke
risico’s. Dit maakt het moeilijker om gezondheidskundige grenswaarden te bepalen voor beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes. Slechts voor een klein aantal nanomaterialen zijn nanospecifieke
gezondheidskundige grenswaarden beschikbaar. De meeste hiervan hebben geen wettelijke status. Een
overzicht van gezondheidskundige grenswaarden is te vinden in de WHO-richtlijn “WHO guidelines on
protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials“.
Feitelijk stelt het RIVM hiermee dat er maar weinig valt te zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s
die nanomaterialen met zich mee kunnen brengen en dat richtlijnen ook moeilijk vast te stellen zijn
door de uiteenlopende unieke eigenschappen. Binnen de huidige wettelijke kaders moeten producenten en importeurs van stoffen ‘veilige producten’ op de markt brengen, maar wat dit precies betekent
voor nanomaterialen is niet gedefinieerd.
Grootschalige blootstelling grafeenoxide
De Spaanse onderzoekers vermoeden dat een deel van de wereldbevolking reeds sinds het griepseizoen van 2019 is blootgesteld aan grafeenoxide in het griepvaccin als hulpstof. Ook wordt grafeen toegepast in niet-medische mondkapjes volgens het RIVM. Allereerst door vrijwillige griepvaccinatie en
later verplichte coronamaatregelen werd volgens de onderzoekers dus kunstmatig een wereldwijde
SARS-CoV-2 pandemie gecreëerd.
De Spaanse onderzoekers en professoren hebben samen met La Quinta Columna bevestigd dat alle
COVID vaccins (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson,…) opmerkelijke
hoeveelheden nanodeeltjes grafeenoxide bevatten. De intranasale COVID vaccins die pharmabedrijven aan het voorbereiden zijn zouden ook enorme dosissen grafeenoxide nanodeeltjes bevatten. Grafeenoxide nanodeeltjes zouden tevens zijn toegepast in PCR swabs en antigeentesten. Doordat mondkapjes op straat belan(d)den, blijven ook grafeenoxide nanodeeltjes in het milieu en mogelijk ook oppervlaktewater achter. Of en in welke mate hierdoor (langdurige) milieuschade optreedt is onduidelijk.
Grafeenoxide is volgens de onderzoekers een giftige chemische stof die trombose en bloedklonters
kan veroorzaken, het immuunsysteem kan ondermijnen en zou kunnen leiden tot een cytokinestorm.
Als er in korte tijd veel cytokine, ontstekingseiwitten, worden uitgescheiden kan dit leiden tot orgaanfalen en daarmee de dood. Grafeenoxide zou zich opstapelen in de longen en zo een dubbele longontsteking triggeren. Vergiftiging door grafeenoxide kan zorgen voor een metaalachtige smaak in de mond
en kan leiden tot geur- en smaakverlies.
Grafeenoxide is extreem krachtig en sterk in aerosolen, net als het vermeende SARS-CoV-2, stellen de
onderzoekers. Zoals elk materiaal zou ook grafeenoxide een ‘elektronische absorptieband’ hebben. Dit
betekent dat grafeenoxide boven een bepaalde frequentie onze natuurlijke glutathionreserves kan afbreken.
Glutathion
Over glutathion wordt beweerd, dat het de meest krachtige antioxidant in ons lichaam is. Dit houdt in
dat glutathion beschadiging van onze cellen tegengaat die door vrije radicalen wordt veroorzaakt. Vrije
radicalen zijn bijproducten die ons lichaam aanmaakt bij het neutraliseren van giftige stoffen. Een teveel hiervan kan schade aan de weefsels van het lichaam toebrengen, wat dus voorkomen wordt door
deze antioxidant.
Juist de frequentieband die grafeenoxide zeer schadelijk zou maken voor mensen wordt, volgens de
onderzoekers, uitgezonden in de emissiebandbreedtes van de nieuwe 5G draadloze technologie, die
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in Nederland in 2020 beschikbaar werden gesteld voor gebruik. Toch geen toeval dat de Chinese miljoenenstad Wuhan eind 2019 een van de eerste steden ter wereld was waar 5G werd uitgerold, terwijl
daar ook op dat moment de zogenaamd wereldwijde SARS-CoV-2 pandemie uitbrak?
Op basis van deze nieuwe informatie lijkt het er op dat we alles dienen te vergeten van wat we dachten
over COVID-19 vaccins te weten. Uitgaande hiervan is er geen verband te verwachten tussen de effecten op proefdieren die destijds naar voren kwamen tijdens onderzoek en mogelijke nadelige gezondheidseffecten bij mensen door coronavaccinatie op basis van spike-eiwit. Wat in die zin goed nieuws
zou zijn voor mensen die gevaccineerd zijn.
Waarom kinderen niet ontvankelijk lijken te zijn voor grafeenoxidevergiftiging, wordt verklaard door
de zeer hoge waarden glutathion die de meesten van hen van nature zouden bezitten. Ook topsporters
hebben zeer hoge waarden van deze antioxidant in hun lichaam, waardoor slechts 0,22 procent ziek
werd. De waarden van deze antioxidant zouden daarentegen opmerkelijk dalen bij 65-plussers. Dit
alles verklaart ook waarom een behandeling met N-acetylcysteine, waarbij de aanmaak van deze antioxidant wordt gestimuleerd, tot snel herstel van patiënten leid(de)(t).
Bioterrorisme?
Dit alles maakt de verplichte coronamaatregelen en het met ‘drang en dwang’ gekunstelde vaccinatieprogramma dat werd uitgerold over de wereldbevolking door overheden zeer bedenkelijk. Als hier
opzet in het spel is, is dit mogelijk bioterrorisme gefaciliteerd door overheden stellen de onderzoekers
en kan dit bestempeld worden als misdaden tegen de mensheid.
Uitgaand van deze onderzoeksresultaten is het dan van belang dat u uw immuunsysteem niet langer
verzwakt, maar juist versterkt door het gewone leven weer op te pakken en elke vorm van blootstelling
aan grafeenoxide te vermijden c.q. weigeren. Dit alles kunt u voor uzelf makkelijker maken door uw
omgeving te informeren over de bevindingen van deze onderzoekers, wat de onderzoekers aanbevelen.
Tijdelijke coronawet
De Tijdelijke coronawet mag door de Nederlandse overheid niet gebruikt worden om u te vergiftigen
met grafeenoxide of met welke stof en/of op welke manier dan ook. Sterker nog, als het hier gaat om
op grote schaal ziek worden door opzettelijke vergiftiging, dan is er geen sprake meer van een pandemie. Daarmee vervalt elke juridische basis en kan je je ernstig afvragen of deze wet eigenlijk nog wel
rechtsgeldig is, ook al zou de Nederlandse overheid deze in stand houden. U mag uw recht op een
gezond leven voor u en uw medemensen dan zonder twijfel uitoefenen. Als overheden claimen dat
deze Spaanse onderzoekers het bij het foute eind hebben, wordt het hoog tijd dat zij met onomstotelijk
feitelijk bewijs gaan aantonen dat SARS-CoV-2 werd geïsoleerd en een ziekte is in plaats van een giftige
stof, dat mensen massaal ziek worden door ziekte in plaats van een gif, dat de PCR test op betrouwbare
wijze kan gebruikt worden voor diagnostisch onderzoek en dat de PCR test daadwerkelijk SARS-CoV-2
aantoont en niet iets anders.
Vele vragen
Daarnaast zijn er vele vragen waar deze bevindingen rond ‘grafeenoxide’ geen antwoord op geven.
Hoe zijn de Fauci mails uit te leggen in dit geheel? Is er wel of niet door middel van gain-of-function
onderzoek een kunstmatig virus ontwikkeld (dat HIV-deeltjes bevat)? Zo ja, is dat virus dan ziekmakend? Worden mensen niet alleen ziek gemaakt door blootstelling aan een giftige chemische stof,
maar ook een kunstmatig voortgebracht virus? En wat maakt dan dat men massaal ziek wordt: het
virus en/of het gif? Allemaal vragen, waarbij we ons kunnen afvragen of we daar ooit allemaal antwoord op gaan krijgen?
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De bevindingen van deze onderzoekers geven in ieder geval een plausibele verklaring waarom het
aantal besmettingen veelal gelijk oploopt met de COVID vaccinatieprogramma’s die in landen wereldwijd zijn uitgerold, maar ook waarom het aantal besmettingen duidelijk fors opliep nadat de niet-medische mondkapjes op 1 december 2020 in Nederland verplicht werden.
Eliminatie toxines
Het lichaam heeft een natuurlijke aanleg om toxische stoffen te elimineren, vandaar niet ondenkbaar
de media- en overheidscampagne voor boostervaccins, zodat de aanwezigheid van grafeenoxide in het
lichaam op peil blijft. Wie dus spijt heeft het vaccin genomen te hebben, kan er nu voor kiezen geen
herhaalvaccin te nemen, maar in plaats daarvan zijn immuunsysteem te boosten zodat meer gluthation wordt aangemaakt en daarmee de grafeenoxide toxine in het lichaam wordt afgebroken en
uitgescheiden. Want als deze vaccins grotendeels bestaan uit gif, is dat in ieder geval niet de oplossing
voor de bestrijding van een eventueel virus.
Ebola A-lijst
Met dit alles in het achterhoofd is het zeer bedenkelijk dat de Nederlandse bevolking zit opgescheept
met politici die in groten getale deze week het zogenaamde SARS-CoV-2 virus met een mondiale IFR
van 0,15 procent op de A-lijst hebben geplaatst naast het vele malen dodelijkere ebolavirus. Kan je
überhaupt nog spreken in termen van IFR als blijkt dat het hier om de gevolgen van grootschalige
vergiftiging gaat in plaats van ziekte!?
Duidelijk is in ieder geval dat de gezondheid van 17 miljoen mensen hen niet interesseert als je de
mogelijkheid tot zeer vergaande maatregelen ten allen tijde wil openhouden, voor een risico ter grote
van hooguit een mild griepvirus of mogelijk zelfs vergiftigingssymptomen? Waarom komen er anders
slechts drie Tweede Kamerleden opdagen tijdens het debat over de vraag of COVID-19 thuishoort op
de A-lijst infectieziekten? Waarom stemmen 130 van hen anders voor de motie om corona op de Alijst te plaatsen en blijven prominente politici bij de belangrijkste stemming tot nu toe dit jaar gewoon
weg? Bij motie Hugo de Jonge, die afgelopen jaar meer dan bewezen heeft ‘Minister van Ongezondheid’ te zijn en geen enkele maar dan ook geen enkele bereidheid toont om maar enigszins met respect
te luisteren naar deugdelijk onderbouwde input van zelfs medische experts, volledig mandaat geven
zodat hij nu te allen tijde bij complete willekeur kan bepalen dat 17 miljoen mensen 24/7 worden
opgesloten voor een snotneus! Een snottebel… dit getuigt ervan dat ook degenen die het volk vertegenwoordigen compleet ongeschikt zijn! Of is het crimineel? Nederland bestaat bovenal bij de gratie
van de mensen die er wonen en ten aanzien van hen is nu land- c.q. hoogverraad gepleegd. Deze politici hebben de Nederlandse bevolking uitgeleverd aan BigPharma en overgeleverd aan onwetenschappelijk onmedische kwakzalverij, waarbij het eerder op basis van de bevindingen van de onderzoekers
begint te lijken op opzettelijke grootschalige vergiftiging van mensen.
En ook jongeren in Nederland worden nu door De Jonge vanaf 12 jaar ten prooi gegooid aan dit Pfizer ‘vergif’.
Overheids- en mediaterreur
Deze heersende overheids- en mediaterreur dient per direct te stoppen en BigPharma en alle medeplichtigen ter verantwoording geroepen en onder ede om verklaringen gevraagd! Als niemand deze
bevindingen van deze onderzoekers kan weerleggen, heeft dit alles naast (poging tot) vergiftiging geresulteerd in een werkelijkheid van mensen die nog meer angstig zijn om te leven dan om dood te
gaan. Het heeft geleid tot de huidige samenleving waarin er wordt gestuurd met modellen die aan alle
kanten rammelen, maar deze alsnog koste wat het kost leidend blijven, ook al vernietig je daarmee de
gehele Nederlandse samenleving. Hoeveel van deze malafide praktijken moet de Nederlandse bevolking nog slikken voordat politiek Den Haag stopt met haar terreur? Grootschalige vergiftiging valt op
geen enkele manier recht te praten of ze moeten met snoeihard onweerlegbaar bewijs komen dat het
niet zo is. En wat als er sprake is van opzettelijke vergiftiging én een kunstmatig gecreëerd virus… Je
wilt er niet eens aan denken dat er iemand op deze wereld in staat is om dergelijke waanzin te bedenken, laat staan dat er velen rondlopen die hiertoe in staat zijn. In wat voor wereld leven wij?
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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
Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond!
https://www.maurice.nl/2021/07/21/bewijs-sterk-dominante-rol-aerosolen-compleetrond/?fbclid=IwAR0p9uJp1adC9zVz1KXC01AHkRcF2hd26ovtcPl8CkTdyn2mTSgvHk5A34w

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/
chemtrails en Haarp eerst ‘conspiracy’nu officieel beleid
https://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/chemtrails-en-haarp-eerst-conspiracy-nu-officieel-beleid/?fbclid=IwAR1PVrPzUKpM9lF0E4VoSN8pJL0-vHh6C1nfxFDb-Sdntak7COaPfVl_Sgs

Frontnieuws
https://www.frontnieuws.com/home/
Canadese sportschool introduceert omgekeerde vaccinpas, gevaccineerden worden geweigerd
https://www.frontnieuws.com/canadese-sportschool-introduceert-omgekeerde-vaccinpas-gevaccineerden-worden-geweigerd/
Israëlische internist onthult ineffectiviteit van corona prik: het lijkt erop dat de efficiëntie bijna nul is.
https://www.frontnieuws.com/israelische-internist-onthult-ineffectiviteit-van-vaccinatie-het-lijkterop-dat-de-efficientie-bijna-nul-is/
Zweedse artsen over Ivermectine: zou de pandemie voorgoed beëindigen
https://www.frontnieuws.com/zweedse-artsen-over-ivermectine-zou-de-pandemie-voorgoedbeeindigen/
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Bizar, alle drie de presidenten stierven na het blokkeren van de distributie van covid vaccins in hun
land
Presidenten die onlangs overleden... De drie landen hebben vervolgens het "vaccin" ingevoerd.
Haïti
De president van Haïti, Jovenel Moïse, werd vorige week aan de lijst toegevoegd. Hij werd dinsdagavond vermoord door een groep huurlingen in zijn huis in Port-au-Prince. De 53-jarige Moïse was sinds
2017 aan de macht. Haïti heeft in mei een aanbod om vaccins van AstraZeneca te leveren wegens
talrijke gevallen van bijwerkingen afgewezen.
Haïti was daarmee het enige land op het westelijk halfrond dat het vaccin afwees. Een paar dagen na
de moord op Moïse kondigde de perschef van het Witte Huis, Jen Psaki, aan dat de Verenigde Staten
vaccins naar Haïti zouden sturen.
Burundi
De Burundese president Pierre Nkurunziza is in juni aan een hartstilstand overleden. De minister van
Volksgezondheid van Burundi zei in februari dat "meer dan 95 procent van de patiënten herstelt" en
dat "de vaccins niet nodig zijn".
In maart overleed de Tanzaniaanse president John Magufuli ook aan een "hartkwaal". Magufuli heeft
de woede van de medische wereld opgewekt omdat hij de "gevaarlijke vaccins" niet in zijn land heeft
toegelaten. Een paar maanden na zijn dood bestelde Tanzania voor 470 miljoen dollar aan vaccins bij
de WHO.
Logische vraag…..Zouden alle andere presidenten onder de druk bezweken zijn? Bedreigd? Omgekocht? Naief?
https://www.frontnieuws.com/bizar-alle-drie-de-presidenten-stierven-na-het-blokkeren-van-dedistributie-van-covid-vaccins-in-hun-land/

Transitieweb
https://www.transitieweb.nl/

CommonSense tv
https://commonsensetv.nl/

Artsen voorvrijheid
https://www.artsenvoorvrijheid.be/

Artsencollectief
https://artsencollectief.nl/

Herstel de republiek
https://herstelderepubliek.wordpress.com/

Café weltschmerz
https://www.cafeweltschmerz.nl/

De kleine activist
website: https://www.dekleineactivist.nl/
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
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Ellaster
https://www.ellaster.nl/

Xandernieuws
https://www.xandernieuws.net/

stopworldcontrol
https://www.stopworldcontrol.com

Pierre Capel
Website: http://www.pierrecapel.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg

Eindtijdnieuws
https://eindtijdnieuws.com/

Eindtijdklok
https://eindtijdklok.org/
Hallo Bewust Nederland
https://www.hallobewustnederland.nl/

Freedom for All
https://www.freedom-for-all.com/

Zelfzorg Covid19
https://zelfzorgcovid19.nl/

Buiten parlementaire onderzoekscommissie.
https://bpoc2020.nl/
10 juli jl. zou het gebeuren: tachtig agenten, die onlangs anoniem verklaringen aflegden voor de Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie 2020 zouden collectief in de openbaarheid treden. Ernstige
bedreigingen aan het adres van de Commissie doorkruisten dit voornemen. De veiligheid van alle betrokkenen is inmiddels in het geding.
Gelukkig is het rapport met de anonieme verklaringen van de agenten al wel beschikbaar.
Stuur een e-mail naar gesigneerdrapport@bpoc2020.nl om een gesigneerd exemplaar te bestellen (€
50) en zo de Commissie te steunen. En hier voor een ongesigneerd exemplaar (€ 24,73).
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Dissident
https://dissident.one
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Vrouwenvoorvrijheid
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q

Onafhankelijke pers nederland
website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos

LNN Media
https://www.lnnmedia.nl/

World Unity
https://www.worldunity.me/

Blckbx onafhankelijk nieuwskanaal met Flavio Pasquino
https://www.blckbx.tv/

Adem Vrij
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
Wees de weerstand
https://www.weesdeweerstand.nl/

Nieuwssite ‘Nooit.nl
https://nooit.nl

Site van Mike Adams, the healthranmger
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covidspread.html

Site van Juglen Zwaan
https://www.ahealthylife.nl/
uit de nieuwsbrief van Juglen:
Vitamine D deficiëntie wordt geassocieerd met een hoger hospitalisatierisico door covid 19, een retrospectieve case control studie.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139758/
Vitamine D en covid 19 ernst en gerelateerde mortaliteit, een prospectieve studie in Italie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34126960/
Site van Hulda Clark Therapie, Harm Valentijn
Interessante Nieuwsbrieven & Artikelen
www.huldaclark.tk

Verspilling ten top
Tienduizenden astra zeneca vaccins worden vernietigd.
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https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/tienduizenden-astrazeneca-vaccins-wordenvernietigd/ar-AAMo5A8?ocid=msedgntp

covid10 veroorzaakt geen gordelroos maar kan het virus wat het veroorzaakt wel reactiveren.
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/covid-19-vaccines-don-t-cause-shingles-but-maylead-to-flare-ups-experts-say-1.5516488?fbclid=IwAR3D3DhzB854BhSToJIGvpoN1ucfx4fA9xm0PGAx2stLes97CIxi2bfJAw

Volkskrant kielhaalt mondkapjes op de laatste dag voor de afschaffing, ze hadden geen enkel effect.
https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/06/volkskrant-kielhaalt-mondkapjes-op-laatste-dagvoor-afschaffing-van-draagplicht-ze-hadden-geen-enkel-effect/

Wat zegt Gommers nu? Gevaccineerd met de Delta variant?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4206489472774107&id=100002392871575

No talking in Australia.
https://www.youtube.com/watch?v=Ns38DRs_MG8

Huisarts Bert Tiene kondigt vertrek aan
https://www.1twente.nl/artikel/810592/huisarts-bart-van-tienen-kondigt-vertrekaan?fbclid=IwAR1I13oSHnHJnBiKbUPgWHd2bklIRZk8EPY4-wTQWrchOuVK_q_YKn2POa0

Van ‘dansen met Janssen’ naar
‘sjansen met janssen’.
Wil jij ook het janssen vaccin EN een blind
date???????????????????????
Wat er al verzonnen wordt om ook de jeugd
over te halen om een vaccin te halen.
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Massale woede in het Verenigd Koninkrijk om verplichting vaccinaties.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/198740555/massale-woede-in-vk-om-verplichting-vaccins?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf&fbclid=IwAR2bGDPK_u7CcbEhwsV43laHrZkoCDevXEN2olWrjZgd977mTKwTCHIsN7U

Duitsland wil corona vaccinaties niet verplichten
https://www.hln.be/buitenland/duitsland-wil-coronavaccinatie-niet-verplichten~a56d5427/?referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F

VOOR ONGEPRIKTEN VERBODEN
Terwijl wij ons hier bezig houden met Neineken, gaat het in de landen om ons heen zoals Frankrijk en
Griekenland gewoon keihard door.
Wie in Frankrijk vanaf 1 augustus een openbare ruimte zoals een café, restaurant, bioscoop, theater,
ziekenhuis of winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen. De zogenoemde gezondheidspas is ook nodig om te reizen met de trein of het vliegtuig.
Macron maakte maandagavond tevens bekend dat Franse zorgmedewerkers en andere mensen die
door hun werk in contact komen met risicogroepen, zich uiterlijk 15 september volledig moeten laten
vaccineren.
Zorgpersoneel dat daarna niet is ingeënt, mag niet meer werken en krijgt ook niet meer betaald.
Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak ook openlijk af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk
een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen, aldus Nu.nl
https://www.nu.nl/.../frankrijk-verplicht-vanaf-1...
Ook in Griekenland mogen alleen volledig tegen corona gevaccineerden de horeca nog in. Wie vanaf
vrijdag een café, restaurant of bioscoop in wil, moet een inentingsbewijs kunnen tonen. Niet-gevaccineerden blijven wel welkom op het terras.
Mitsotakis kondigde vandaag verder aan dat voor al het zorgpersoneel vaccinatie verplicht wordt. Voor
medewerkers van verpleeghuizen gaat deze regel per 16 augustus in. Wie dan niet ingeënt is, wordt
geschorst. Twee weken later geldt hetzelfde voor al het andere zorgpersoneel.
https://www.ad.nl/.../griekenland-alleen-gevaccineerden.../
En op Malta zijn niet-gevaccineerden niet meer welkom op het eiland.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210709_95628363
Weet je nog dat er werd gezegd dat er geen directe vaccinatieplicht zou komen?
Weet je nog dat het een complottheorie was?
Weet je nog dat je dit niet mocht vergelijken met 80 jaar geleden toen er ook groepen langzaam maar
zeker werden uitgesloten uit de samenleving?
Het gebeurt nu binnen de EU.
En als het nu in deze landen gebeurt dan komt het ook zeker hier.......
Vooral met de deltavariant die alleen maar een verkoudheid geeft. Levensgevaarlijk om verkouden te
worden in 2021.
Ondanks dat ik weet dat dit precies in de plandemie hoort die er gevolgd wordt, valt het toch iedere
keer weer tegen als het ook echt gebeurt.
Wat had ik toch graag ongelijk gehad.
Wat had ik er toch graag keihard naast gezeten.
Vooral als je weet wat er allemaal nog komen gaat.
Van democratie naar een priktatuur.
Niet gebaseerd op sterftecijfers.
Niet voor #flattenthecurve.
Maar gebaseerd op testuitslagen van een onbetrouwbare test.
Wie blijft er opstaan als het een verplichting wordt?
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#stopdetestsamenleving
#stopdepriktatuur
#stoptestenvoortoegang
#liefdevrijheidgeendictatuur
[Dit is helaas niet alleen mijn mening, maar een keihard feit]
Overgenomen van iemand op facebook

Onderstaand ook via facebook
Deze moest ik even delen: Van een Nederlandse kennis: Gisteravond weer bij een lezing geweest
van een immunologe uit het LUMC. Recap van de avond: - Advies is nog steeds om uit de buurt te
blijven van de ‘prik’. Ze zien een grote toename aan hersenbloedingen, hartinfarcten en trombose
binnenkomen.
Vax status wordt niet naar gevraagd op het moment (en dus ook niet geregistreerd
- Dat shedding verhaal hoeven we absoluut niet bang voor te zijn. Als je wat binnenkrijgt gaat het je
lichaam ook weer uit, want we hebben de Messenger niet binnengekregen van het mRNa
– De ‘gevaarlijkere’ mutaties komen op de Spike. Dit is waarmee het virus de cel in kan. Door de vaccinaties is er mutatiedruk in gevaccineerden. Dus juist spike mutaties ontstaan door vaccineren.
- Er wordt 23 juli een artikel gepubliceerd (die al ruim een maand klaarligt) over 3 mutaties van het
spike eiwit. Dit betekent dat de vax die nu gespoten wordt niet werkt. Dit is al bekend maar wordt dus
pas 23 juli gepubliceerd. De onderzoeksgroep uit Erasmus van o.a. Marjon Koopmans zou dit ontdekt
hebben. (Dus ook de politiek is hier al van op de hoogte) Er wordt in het artikel gezegd dat 1 van de
mutaties 7x dodelijker is dan de oude spike. Deze zijn niet gevaarlijk voor ongevaccineerden.
- mensen met prik kunnen (afh. van welke antistof het lichaam heeft gemaakt) wel een probleem krijgen met de nieuwe varianten vanwege Antibody Dependent Enhancement (ADE). De schatting is rond
de 25% die hiermee te maken krijgt.
- Spike eiwitten gaan hele lichaam door en hechten zich aan ace2 receptoren in het epitheel van aderen. Die zijn betrokken bij o.a. bloedstolling en bloeddruk.
- Het goede nieuws is dat ons immuunsysteem een Corona virus heel goed zelf aankan. Zodra je hem
hebt gehad heb je ongeveer 160 antistoffen. Daarmee kan je je lichaam alle mutaties aan.
- op de site Coronazelfzorg kan je veel vinden over het ondersteunen van je immuunsysteem.
Verder veel lachen, leuke dingen doen en genieten. Zorg dat je (hoe moeilijk ook soms) uit de angst
blijft. Stress geeft aanslag op immuunsysteem)
Meer goed nieuws is dat er wereldwijd heel hard wordt gewerkt om alles wat niet klopt aan het licht
te brengen. De immunologe was er heel stellig in: Het is een kwestie van maanden voordat alles naar
buiten wordt gebracht
Nou, laten we hopen en vertrouwen dat het laatste klopt!! In ieder geval een fijne houvast!! Er zijn
veel goeie mensen die voor (en met) ons strijden
Geniet van de zomer

Aanvullende deze ook via facebook
Ik spreek een oudere man regelmatig. Hij heeft zich laten prikken (2X) ondanks het feit dat hij al 30
jaar niet meer bij de huisarts is geweest. Nooit griep gehad zelfs, geen dag ziek geweest voor zover hij
zich kan herinneren. Als ik vraag wat zijn reden was om dat te doen zei hij: "Omdat ik veel bij oudere
mensen over de vloer kom. Die vragen of ik wel geprikt ben".
Nu maakt hij zich zorgen, hij kreeg na de prik veel last van zijn ogen en bleek trombose achter het oog
te hebben (ooginfarct).
Ik vraag me hardop af of deze vorm van trombose wellicht een bijwerking is van de prik, maar de man
lijkt me niet te horen.

50

Ik vraag een bevriende oogarts of hij toevallig de laatste tijd meer mensen met oogtrombose in zijn
praktijk ziet.
Hij zegt: "Breek me de bek niet open, voor de prikken zag ik er misschien 1 per maand, nu 3 of 4 per
dag. Ik zeg: "echt? Dat zijn er dus zo'n 90 of 100 per maand???" "Ja," zegt hij.
Vreemd dat daar geen aandacht voor is, klinkt dit bekend?
Moet dit niet worden onderzocht?
--Op persoonlijk titel—

Blackrock is bezig om de complete Amerikaanse middenstand
weg te vagen door massaal woningen, en zelfs complete buurten op te kopen, waarvoor het bedrijf zo’n 20 tot 50% méér dan
de vraagprijs biedt.
Deze herverdeling van bezit gaat uiteraard niet ten koste van de
rijken, maar van Jan Modaal en jonge gezinnen, die hierdoor –
compleet volgens de plannen van het WEF – niets meer zullen
bezitten, maar alles zullen moeten huren van grote corporaties,
met als gevolg dat hun voornaamste middel voor het opbouwen
van kapitaal weg valt.
Na een jaar van verwoestende lockdowns, die ontelbare zelfstandigen van hun inkomsten hebben beroofd, zien we enerzijds hoe een Bill Gates is uitgegroeid tot de grootste bezitter
van landbouwgrond in de VS, en anderzijds wordt de woningmarkt overgenomen door Blackrock; een bedrijf dat nauw samenwerkt met de Federale Bank, en wiens voormalig “Global
Head of Sustainable Investing” momenteel Het Witte Huis adviseert als directeur van het “National Economic Council”.
Lees het onderstaande artikel van The Wall Street Journal, en
het daaropvolgende, zéér interessante Twitter-draadje.
Wall Street Journal: https://www.wsj.com/articles/if-you-sell-a-house-these-days-the-buyer-mightbe-a-pension-fund-11617544801
Twitter-draadje: https://threadreaderapp.com/thread/1402434266970140676.html
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