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Voorwoord 
 
Komkommertijd? 
Volgens de website ‘onze taal’ is komkommertijd een aanduiding voor de rustige zomerperi-
ode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is. 
Het woord wordt tegenwoordig vooral gebezigd in de media, die er bovendien inhoud aan ge-
ven door berichten te brengen die buiten de komkommertijd geen nieuwswaarde zouden heb-
ben. Het komkommerseizoen was voorheen altijd in de zomer – voor de kwekers een drukke 
tijd, maar in veel andere vakgebieden was er dan juist niets te doen. Omdat die seizoenen 
samenvielen, werd komkommertijd meer en meer geassocieerd met het gebrek aan nieuws en 
activiteiten. 
 
Volgens mij nieuws genoeg in deze zomermaanden. Aan het begin van de zomervakanties het 
hoge water, branden in Griekenland, Turkije, Italië, onrust in Afghanistan en intussen is er ook 
al weer een persconferentie geweest van een demissionair kabinet.  
We gaan er niet te veel over uit weiden. We hebben genoeg leuke dingen in deze nieuwsbrief 
te delen en het C verhaal beperken we deze nieuwsbrief zoveel mogelijk tot de linkenpagina. 
 
Anneke mailde afgelopen zondag een extraatje voor de 
cursus ‘Het wilde Genieten’, een ‘azerbeidjaantje’, zoals 
we dat zijn gaan noemen. Een echtpaar uit Azerbeidzjan 
dat steeds vaker een vlog maakt met tal van recepten. Ze 
oogsten van alles uit eigen tuin en bij de buren en maken 
grote hoeveelheden groente en fruit in voor de winter. Ik 
kijk al jaren geen nieuws en praatprogramma’s en ook de 
persconferenties laat ik aan mij voorbijgaan.  
Ik geniet de afgelopen tijd van de vlogs van dit echtpaar, 
heerlijk om naar te kijken en superleuk om ideeën op te 
doen. Anneke had een ander recept gemaakt. Ik had de 
meeste ingrediënten voor dit recept in huis en heb deze 

gemaakt. Een groentesalade voor de winter. Ik ben benieuwd       . 
https://www.youtube.com/watch?v=YPd_vj8Bs1M 
 

Ik zeg het vaker. Je moet leuke dingen doen in deze tijd, 
dingen die je energie geven. Zo ook heerlijk naar de 
volkstuin, met een hele groep samen 750 vierkante me-
ter onderhouden, verkopen aan ‘vrienden’ en voor ons-
zelf oogsten. Wat wil je nog meer. 
En hoe leuk is het om zo’n oogst mee naar huis te kunnen 
nemen. Ik kan daar een week van eten. 
Maar ook lekker naar buiten, wandelen, zon snuiven. We 
gaan weer op pad! 
 
Veel leesplezier en blijf gezond! 
Barbera  
Reageren? barbera@project7-blad.nl   

https://www.youtube.com/watch?v=YPd_vj8Bs1M
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Blauw Zonnewater 
 

Blauw zonnewater komt vanuit de ho’oponopono, een Hawaiaans vergevings- en genezings-
proces. 
Vul een blauwe fles met kraanwater en zet de fles in de zon of onder een ouderwetse gloei-
lamp voor ca 15 tot 60 minuten. Volg je gevoel, bij mij staan verschillende flessen in de ven-
sterbank en die staan daar soms de hele dag. Gebruik geen metalen dop.  
Gebruik het water om te drinken, te koken, planten water te geven etc. 
Drink vooral blauw zonnewater als je achter de computer werkt, het beschermt je tegen stra-
ling. 
Blauw water staat voor met ijs bedekt water. Het bevat elementen om Inspiratie te ontvangen 
van het hogere en je doel in je leven te bereiken. 
 
Zie ook: https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/ 
 
 

  

https://centerofthesoul.nl/nieuws/hoe-maak-blauw-zonnewater/
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Planten die helpen straling te neutraliseren... 
 

   
 
Heb jij je weleens afgevraagd waarom deze drie planten, brandnetel, kleefkruid en roberts-
kruid zo veelvuldig voorkomen? 
 
Wellicht staat je tuin er vol mee? 
 
Is het je bekend dat wat we nodig hebben om ons heen groeit, veelal voor onze voeten groeit? 
Als je nu weet dat deze drie planten helpen straling te neutraliseren dan begrijp je denk ik ook 
direct waarom ze alle drie ons land 'overspoelen'. 
 
Helder? 

Dus... laat lekker groeien in je tuin.       
Oké, er zijn grenzen, maar toch, je gaat wel anders kijken naar deze gewassen. Toch? 
En... alle drie zijn culinair te gebruiken, maar daar spreken we weer meer over in nieuwsbrief 
'Het 'wilde' genieten. 
 
Het gaat nu even om dit 'weetje'... 
 
Anneke 
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Boek(en) van de maand  
 
Er zijn altijd weer genoeg leuke en vooral interessante boeken te vinden bij succesboeken om 
hier te vermelden. Ook deze maand weer een drietal boeken. 
 

Plantchemie 

Maak van je tuin een laboratorium 
Katja Staring 
 
Een groene tuin is een schatkamervol natuurlijke ingrediënten. Dit 
boek is voor de doe-het-zelf-tuinier die houdt van experiment en 
graag van de natuurlijke kringloop in de tuin. Meng je eigen compost 
en potgrond, brouw gier, knoflookspray en anti-jeukzalf. In dit prak-
tische boek verklappen we de geheimen van de werkzame stoffen in 
je tuinplanten.  
Met chemie uit eigen tuin kun je op een natuurlijke manier je planten voeden en plagen be-
strijden. Je maakt je eigen plantaardige mest, antislakkenspray en bodem-verbeteraar. Je 
planten worden bloemrijker en je groenten nog lekkerder. Haal de kracht uit de tuin ook in 
huis. Maak bijvoorbeeld biologische kleurstof, allesreiniger of aftersun. 
Je leest er alles over in Plantchemie, het derde deel in de serie 'Avontuurlijk Tuinieren'. 
Plantchemie past in de levensstijl van afval verminderen en circulair leven. 
 
Te bestellen via deze link: 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789050118187&PC=427870AA 
 
 

Becoming Supernatural 

Hoe gewone mensen het ongewone doen 
Joe Dispenza 
 
Dr. Joe Dispenza is een internationaal spreker, onderzoeker en 
schrijver die in meer dan 32 landen op vijf continenten lezingen 
heeft gehouden. 
Als wetenschapper, docent en spreker wordt hij gedreven door de 
overtuiging dat elk van ons het potentieel heeft voor grootsheid en 
onbeperkte vermogens. 
In zijn makkelijk te begrijpen, aanmoedigende stijl heeft hij hon-
derdduizenden mensen geleerd hoe ze hun hersenen opnieuw kun-
nen programmeren en hun lichaam opnieuw kunnen conditioneren 
om blijvende veranderingen teweeg te brengen. 
In dit boek lees je: 
Hoe je jezelf kunt bevrijden van het verleden door je lichaam voor 
te bereiden op een nieuwe denkwijze. 
Hoe je door je frequentie de realiteit kunt veranderen in het 'royale hier en nu'. 
Over de geheime wetenschap van de pijnappelklier en haar rol in het kunnen betreden van  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789050118187&PC=427870AA
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mystieke gebieden van de werkelijkheid. 
Hoe je bewustzijn kan verschuiven tot voorbij de beperkte, voorspelbare materiële wereld 
en je kunt begeven in het kwantumveld van oneindige mogelijkheden. 
En veel meer ... 
Met behulp van hulpmiddelen en oefeningen van ultramoderne neuro-imaging tot oefenin-
gen als een wandelmeditatie biedt dr. Joe niets minder dan een programma om buiten de 
fysieke realiteit te stappen en een nieuwe wereld te betreden. "Dit is wie we werkelijk zijn," 
schrijft hij, "en dit is de toekomst die ik wil creëren, een toekomst waarin we allemaal super-
natuurlijk worden." 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665256&PC=427870AA 
 
 

Ontsuiker je brein 

Een 28-dagenplan om het verlangen naar voeding die je hersenen 
doen krimpen en je taille laat toenemen te stoppen 
Mike Dow 
 
In Ontsuiker je brein gaat dr. Mike Dow diep in op hoe suiker de her-
senchemie beïnvloedt. 
Suiker maakt serotonine vrij in de hersenen, een hormoon dat zorgt 
dat je goed voelt maar ook wilt blijven eten. 
Recente studies hebben uitgewezen dat suiker in feite je hersenen 
doet krimpen, met als gevolg een kleinere hippocampus en veel an-
dere problemen zoals geheugenverlies, depressie, overgewicht en 
meer. Na verloop van tijd raken we verslaafd aan het eten dat onze 
hersenen doet krimpen, zodat een vicieuze cirkel ontstaat. 
 
In dit boek heeft dr. Dow vele gegevens verzameld die laten zien dat de standaard westerse 
voedingspatroon onze hersenen en ons lichaam aantast en wat we kunnen doen! 
Ontsuiker je brein is gebaseerd op een 28-dagen-, keto-geïnspireerd mediterraan voedings-
plan dat je in staat stelt om te profiteren van de langdurige voordelen van een langzame ont-
gifting: de voegt gezonde voeding en activiteiten toe aan je suiker en slechte vetten weglaat.  
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665539&PC=427870AA 
 
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink 

bij succesboeken bestellen (in plaats van bij bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten en het kost jou niets extra’s!!!  
 
Je kunt een boek bestellen door op de link van succesboeken te klikken die bij desbetreffend 
boek staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
Alvast bedankt!   

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665256&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665539&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Hebben gedachten invloed op de voedings-

waarde van ons eten? 
 
In 2017 heb ik een onderzoekje gedaan naar aanleiding van een studie Gezondheid en Verjon-
ging die ik deed. Het leek mij leuk dit met jullie te delen, zodat jullie het zelf ook uit kunnen 
proberen. Bij het onderzoek ging ik van de veronderstelling uit dat gedachtekracht invloed kan 
uitoefenen op de voedingswaarde van ons eten. Ik verwachtte dat positieve gedachten de 
voedingswaarde omhoog zou brengen. 
 
Ik ging uit van mijn eigen ervaringen die ik heb met het opladen van water via mijn handen. 
Dit opladen doe ik door te visualiseren (net zoals fantaseren). Het water verandert van smaak, 
wordt bloemig en zacht en blijft lange tijd dezelfde frisse smaak houden. Probeer het zelf maar 
uit. 
Deze oefening doe je als volgt:  
ga lekker zitten, doe buikademhalingen, stel je voor dat er energie vanuit de aarde via je voe-
tenzolen je lichaam instroomt en bij iedere inademing vul je jouw lichaam.  
Ditzelfde voor de kosmische energie doe je door via je kruin op jouw hoofd de universele 
energie bij iedere inademing in jouw lichaam te laten stromen.  
Laat de beide energieën samensmelten.  
Pak dan een glas water tussen je beide handen en neem een slokje.  
Proef even hoe het op dat moment smaakt.  
Daarna ga je liefdevol naar het water kijken en terwijl je dat doet, adem je in en neemt via je 
linkerhand en arm de vervuilde energie uit het water en laat het naar je hart stromen.  
Houd bij jouw hart de adem even vast en transformeer daarmee de vervuilde energie in lief-
desenergie.  
Bij de uitademing laat je die liefdesenergie via je rechterarm en handpalm weer in het glas 
water stromen. Doe dit zeven keer.  
Proef dan nog eens van het water… en hoe proeft het nu? 
 
Naast deze methode ging ik ook uit van de onderzoeken die Dr. Masaru Emoto met waterkris-
tallen heeft gedaan met invloed van woorden en muziek en dat water een informatiedrager 
is. Daarvan heb ik meerdere keren bewijzen gezien via proefjes. 
Mijn eigen ervaring met verlevendigd water van Grander, waarbij planten die nooit bloeiden 
zijn gaan bloeien en mijn kinderen die voorheen geen kraanwater wilden drinken en nu graag 
water drinken. 
 
Ik verwachtte dat het water/vocht dat aanwezig was in het voedingsproduct beïnvloed werd 
en in voedingswaarde omhoog zou gaan door stimulering van positieve gedachten. Hierbij 
nam ik aan dat het stijgen van de voedingswaarde afhankelijk is van de hoeveelheid wa-
ter/vocht er in een voedingsproduct zit.  
Als ik het uitpendel met de Bovismeter geeft mijn Granderkraanwater een waarde van 12.000 
BE vanuit de kraan en 16.000 BE als ik het oplaad via de bovengenoemde manier via mijn 
handen. 
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Boviswaarden 
Deze voedingswaarde kan gemeten worden met een pendel of biotensor via de biometer van 
de Franse physicus Antoine Bovis. Bovis ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De 
frequentie van deze straling bepaalde hij met Angströmeenheden: een maat voor de golf-
lengte van het licht.  
Hij maakte een meetlat, de zogenaamde biometer, die was ingedeeld in Angström. Na de 
Tweede Wereldoorlog werkte een leerling van Bovis, de natuurkundige Simonéton, de me-
thode verder uit. De biometer bleef uitgangspunt, maar het was voor hem duidelijk dat Bovis 
geen Angströmwaarden pendelde maar iets anders. Simonéton noemde ze toen Boviswaar-
den zoals zoveel schalen naar hun uitvinder zijn genoemd. 

 
Gezonde mensen hebben volgens Simonéton waarden tussen 6.500 en 8.000 Bovis. Wij moe-
ten daarom voedsel van meer dan 6.500 Bovis eten om gezond te blijven. Door het werk van 
Simonéton werden de biometer en de Boviswaarde bekend.  
Al snel ontdekte men dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben, maar alle 
organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken en zelfs boeken en symbolen. Gezonde bomen 
hebben tussen de 7.000 en 10.000 Bovis.  
Uit waarnemingen van Simonéton blijkt dat de Boviswaarde niet direct samenhangt met vita-
liteit of versheid; op een kerk of altaar zijn deze begrippen immers niet van toepassing. Vol-
gens Bovis vindt er overal een ontmoeting plaats van aardse en kosmische krachten. Een or-
ganisme is gezond als deze krachten in evenwicht zijn.  
Helen betekent iets weer heel maken door het te verbinden met zijn kosmische bron of god-
delijke kern.  
Hoe heler de mens, hoe hoger zijn Boviswaarde. Een ziek mens heeft een lage Boviswaarde 
(3.000) en een geheeld mens een hoge waarde van 8.000 Bovis. Een heilige stijgt boven alles 
uit met 12.000 Bovis. De Boviswaarde is dus een maat voor heelheid. 
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Mijn onderzoek 
Ik heb twee keer een test uitgevoerd. Iedere keer met verschillende voe-
dingsmiddelen. Na de 0-meting (1e meting zonder papiertjes met tekst) 
werden de voedingsmiddelen op een blaadje met de tekst: nutriëntvol, 
heilzaam, voedzaam, liefde en dankbaar in de kelderkast gelegd. Daar is 
het over het algemeen donker en de straling in de kast zelf was gemeten 
als ‘licht ziekteverwekkend’ vanwege stralingvelden van de Wifi en GSM-
masten.  
Na ruim 24 uur zijn de middelen uit de kast gehaald en weer gemeten. 
De metingen na meer dan 24 uur gaven in bijna alle gevallen een stijging 
van de Boviswaarde aan. 
 
Hebben gedachten invloed op de voedingswaarde van ons eten? 
Deze vraag kan ik met een ‘ja’ beantwoorden. Alle voedingsmiddelen zijn 
in BE-waarde omhooggegaan, behalve de aardbeien. Mogelijk zaten ze al 
tot hun hoogste niveau qua waarde. Zelfs de bewerkte niet-biologische 
koekjes zijn in waarde gestegen.  
Zowel de koffie als de appel en sinaasappel zijn in waarde omhoogge-
gaan, wat opmerkelijk is gezien er geen water/vocht in de gemalen koffie 
zit. Opmerkelijk is dat de appel en sinaasappel niet zoveel gestegen zijn 
in vergelijking met de andere voedingsmiddelen. Hierbij moet ik de op-
merking maken, dat de fruitschaal naast een zoutsteenlamp (-ionen) 
staat en dat hierdoor mogelijk de appel en sinaasappel al bijna aan hun 
‘heelheid’ zaten qua straling voordat ik de 0-meting deed. 
 
Er zijn bronnen die zeggen dat de Boviswaarde niet als wetenschap aan-
geduid kan worden. Er kan geen dubbelblind onderzoek gedaan worden, 
omdat een tweede keer er een ander resultaat uit kan komen. Ook is het resultaat afhankelijk 
van de persoon die de pendel hanteert en dan met name hoe het met de energiewaarde van 
deze persoon zelf is gesteld en zijn gedachten. 
 
Andere bronnen geven aan dat alle energievormen (= Ch'i (Chinees), pneuma (Grieks); spiritus 
vitalis (Latijns) prana (indisch/yoga) orgon (Wilhelm Reich), etc.) meetbaar en voelbaar zijn. 
De vraag is echter met welke methode op een (relatief) eenvoudige wijze een goede energe-
tische diagnose gesteld kan worden.  
Mensen zenden trillingen uit en kunnen voeding zowel positief als negatief beïnvloeden. De 
voedingsmiddelen resoneren met wat voor trilling er naar hen toe wordt gezonden. De pla-
neet aarde bestaat voor een groot deel uit water. Al het leven bestaat uit water. Het menselijk 
lichaam bestaat voor ruim 70% aan water. Wat geldt voor een kan met water zou dus moeten 
gelden voor elke levensvorm. Trillingen of vibraties worden door het water opgenomen. 
 
Mijn conclusie van het onderzoek 
Positieve gedachten beïnvloeden wel degelijk de voedingswaarde van ons eten (boven de 
6.500 BE) en kunnen het door de hogere stralingsintensiteit bevorderend maken voor onze 
gezondheid. Of het dan ook gemakkelijker door ons lichaam wordt opgenomen en meer nu-
triënten bevat, is niet meegenomen in dit onderzoek. De verwachting dat de voedingswaarde  
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afhankelijk is van de hoeveelheid water/vocht er in een voedingsproduct zit, is ongegrond (zo-
wel vochtarme als vochtrijke voedingsmiddelen zijn in waarde gestegen). 
 
Als je het leuk vindt, dan kun je zelf ook van dit soort testen doen. Je kunt bijvoorbeeld in 
plaats van papiertjes met tekst ook een sinaasappel via je handen opladen en deze dan uittes-
ten hoeveel hij gestegen is in waarde. 
Als je met een pendel werkt dan gebruik je een cirkel met de Boviswaarden (zie de foto). Zorg 
dat je goed uitgerust bent. Hang de pendel in het midden en vraag om de huidige boviswaarde 
aan te duiden van het voorwerp dat je in jouw handen hebt. Doe eerst altijd even een 0-me-
ting, dus zonder dat je iets met het voorwerp hebt gedaan. Veel succes met jouw onderzoek 

     . 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: eigen foto’s 

_____________________________________________ 
 

Hoi lieve mensen 
 
Ik moet bekennen dat ik behoorlijk asociaal ben want ik hou mij veel meer met mijn innerlijke 
ontwikkeling bezig dan met de wereldontwikkeling.  
 
Om sociaal te zijn moet ik andere mensen ontmoeten en 
onze innerlijken in liefde willen verbinden zodat het zich 
veilig uiten kan. Om sociaal te zijn heb ik mensen nodig 
die mij hun noden willen vrijgeven zodat ik verlangend 
tot begripvol vervullend handelen kom.  
 
Maar wat ik in mij luisterend voel is zo uniek dat ik ga 
twijfelen aan mijzelf en liever naar een externe adviseur 
luistert, naar een ambitieuze deskundige die mij verteld 
wat goed is voor die mensen. Echter als ik zelf de gevol-
gen van dat advies zou moeten dragen welke beslissing 
zou ik dan nemen? 
Hoe behouden we onze menswaardigheid?  
Zodra ik geïnteresseerd ben in de ander moet ik erken-
nen dat ik onvoldoende mijn best doe en nog onvol-
doende inzicht verworven heb om de ander te begrijpen 
waardoor de ander zich terecht ook onbegrepen voelt. 
We raken in een machtsstrijdje om de persoonlijke gren-
zen te bewaken en daardoor sluiten we elkaar buiten. 
Terwijl de ander spreekt ben ikzelf aan het denken wat ík daar van vind en hoe ik ze kan over-
tuigen van de door en voor mij verworven nuttige inzichten.  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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ooo had ik maar voldoende eigenwaarde dan kon ik ook de ander in zijn waarde laten nu wil 
ik hem dat afhandig maken om daarmee mijzelf op te vullen. 
Ik moet leren om geen weerwoord met mijn hoofd te bedenken maar leren om met mijn hart 
zinvolle aanvullende vragen aan te reiken. 

Eenzaam in verbinding met mijzelf en de natuur ervaar 
ik een vredevolheid die ik nog nooit gevoeld heb arge-
loos en autonoom herken ik dan meer en meer van mijn 
oorspronkelijke zelf.  
Maar in een koude verbinding met mensen lukt het mij 
niet om in die sferen te blijven.  
Echter kan ik door echte belangstelling en goed waar te 
nemen in een gesprek door vriend en vijand geholpen 
worden mijzelf te ontwikkelen. 
 
Als ik onbevangen buiten mijzelf kan zijn vind ik in ieder 
ander menselijk wezen mijn gedeelde ik (of is het dan 
onze Ik?). 
Zo geestelijk gemeenschap met een ander mens hebben 
worden twee gemeenschappelijk tot één. 
Zonder eerst gelijkheid te eisen maar ontmoetingen heb-
ben op basis van gelijkwaardigheid dan kunnen we el-
kaar veilig opnemen en ontvangen.  

Door vrije individuen die verbindingen maken met liefdevolle interesse wordt het innerlijk in-
zichtelijk. 
Door een samensmelting van het denken en beleven ontwikkelt er een nieuw sociaal.  
 
Moet ik dan om mijn innerlijk te kunnen 
ontwikkelen weer wel mee gaan doen 
met de wereldontwikkeling? In ieder ge-
val is ook mijn levenstaak nodig in deze 
gezamenlijke wereldontwikkeling en die 
taak leer ik kennen door het verlangen in 
harmonie te zijn met de ander.  
Want mijn onvolmaaktheden worden 
door een ander veel vlugger ontdekt dan 
dat ik ze zelf wil zien. Door het doorvoe-
len en overdenken ontdek ik welke in-
tenties mij tot helpende daden brengen. 
Wat ik denk wat ik wil en wat ik doe lijkt 
soms een gevecht van drie tegenstrijdige 
ikken en daar ben ik nog niet klaar mee. 
 
Door geestig de draak te steken met mijn zielig zijn hoop ik het raadsel van mijn levenstaak te 
ontsleutelen. 
 
Liefs Arie  
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Cursus het Wilde Genieten…  
Een wekelijkse cursus met een heel gezellig ‘addertje onder het gras’… 
 

Een maandje geleden deelden we een oproep of er per-
sonen waren met belangstelling voor een cursus per 
mail gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 
Op deze vraag kwamen al snel positieve reacties en nu 
een paar weken verder kunnen we aangeven dat we 
succesvol van start zijn gegaan met een hele leuke basis 
aan deelnemers, die zich gestaag aan het uitbreiden is. 
De deelnemers betalen aan Project7-blad een jaarbe-
drag waarvoor zij wekelijks een mail krijgen met in de 
bijlage de blik op een plant, bloem, kruid, struik of 
boom. 
Wij benaderen alles vanuit de culinaire kant bekeken. 
Wat niet wil zeggen dat er wanneer dat belangrijk is of 
toch wel handig om te delen er geen hint naar de medi-
sche kant benoemd zal worden maar de focus ligt op 
kokkerellen. 
Laat voeding je medicijn zijn! 
Op voorhand datgene nuttigen wat goed voor ons is. 
De eerste les ging over de Oost-Indische kers en daar 
kwam wel aan bod dat je een tinctuur kunt maken van 
Oost-Indische kers. Proost, op je gezondheid! 
Dus zo kan er wel wat voorbijkomen maar toch zal de 
hoofdmoot gericht zijn op de blik vanuit de keuken, van-
uit potten, pannen, schalen en van alles wat we maar 
kunnen gebruiken in plaats van denkend vanuit een me-
dicijnkastje. 
We delen hieronder graag de eerste lessen. 
De Oost-Indische kers en de brandnetel, en een extra 
bijdrage, nagezonden in het weekend toen iedereen de 
brandnetel kreeg. 
Als je op onderstaande linken klikt dan kun je zien hoe 
de eerste lessen werden gepresenteerd. 
 
Project7-blad wil ook graag, heel graag, helpen met het 
ondersteunen van leuke, goede initiatieven. Denk aan 
kinderprojecten, voedselbossen, etc. 
Om dat te kunnen uitvoeren zijn er nu eenmaal centjes 
nodig. Klinkende munten of digitaal met cijfertjes, of als 
er een ander systeem mocht komen dan via die route 
maar we zullen toch altijd wel een middel nodig hebben 
om producten en diensten aan te schaffen. 
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Project7-blad kan ook niet toveren ondanks dat het ze-
venblad als plant zich snel kan verspreiden, helaas zo 
werkt de bankrekening van Project7-blad niet. 
Via deze cursussen zal een deel opgespaard worden 
voor dit soort ideeën. 
 

En wie wil kan boeken en/of kaarten sparen… 
Wie meedoet met de cursus kan 1 van de 4 boeken uit 
de serie ‘Het ‘wilde’ genieten cadeau krijgen als hij of zij 
iemand anders enthousiast krijgt die ook mee gaat 
doen. 
Zodra die persoon aan de stichting heeft voldaan mag 
de persoon die hem of haar heeft aangedragen 1 van de 
4 boeken uitkiezen of 2 pakjes ansichtkaarten. In 1 
pakje zitten 10 kaarten van A5-formaat. 
Wie alles al heeft kan op deze wijze cadeautjes op voor-
raad sparen, altijd handig om in huis te hebben. Boven-
dien komen er steeds nieuwe kaarten bij. En we zijn ook 
bezig met een nieuw boek, niet dik, maar wel leuk den-
ken wij, alleen dat kan nog even duren. 
 

Want… In het Engels… 
Want de cursus kan ook in het Engels aangevraagd wor-
den. 
De eerste delen zijn klaar. Mocht je Engelstalige vrien-
den, familieleden of anderen kennen, je weet ons te 
vinden en via het mailadres admin@project7-blad.nl 
kan er nadere info opgevraagd worden. 
 

Nu het leuke ‘addertje onder het gras’ voor Ne-
derland en België…  
We bouwen met de deelnemers in Nederland en België 
een netwerk op. Allen die de wekelijkse cursus ontvan-
gen en aangeven dat ze op de lijst willen staan, komen 
met hun naam, mailadres en woonplaats op de lijst. 
Een landelijke lijst maar onderverdeeld in de provincies.  
Zo ook van België, alles op één lijst. 
Op deze wijze kan men onderling contact met elkaar op-
nemen. 
Samen wandelen en kijken wat er zoals groeit en bloeit, 
samen kokkerellen heb ik ook al in een mail gelezen, el-

kaar van dienst zijn. Dit laatste kan voor vele doeleinden dienen. 
Wie een bepaalde plant overdadig in de tuin heeft en wel wat missen kan, kan wellicht iemand 
in de regio weer blij maken. Of samen planten/zaden ruilen, met elkaar meerijden naar een 
punt waar er meerdere samenkomen om te wandelen, bedenk het allemaal maar. 
Het idee is dat er een onderlinge inspiratieflow opgang komt.  

 
 

 

mailto:admin@project7-blad.nl
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En ook dat zien we ontstaan aan de reacties in de mail als men zich opgeeft voor de lijst. 
Nogmaals op deze lijst komen alleen deelnemers en de lijst gaat ook alleen naar de deelne-
mers. Wie het eerste jaar heeft meegedaan en het tweede jaar graag weer mee verder wil 
blijft op de lijst. Zo ontstaat er een soort van internnetwerk wat behoorlijk verder kan groeien. 

 
Wandelingen… 
Een aantal deelnemers heeft al aangegeven dat zij graag met anderen aan de wandel gaan. 
Via Barbera en mij, beiden wonend in Friesland, delen we ook datums. 
Deze wandelingen zijn gratis voor de deelnemers, op wellicht de consumpties na als we ergens 
verzamelen. Ook dat organiseren we, alleen kunnen wij niet overal verschijnen en daarom zijn 
we blij met anderen die dit ook gaan neerzetten.  
De persoon die het initiatief neemt hoeft helemaal geen kennis van de ‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloemen te hebben. Het gaat om de gelegenheid samen te komen en vervol-
gens kan een groepje samen leren, kijken, boeken erbij en genieten maar. 
 

Dus… 
Het is niet alleen de wekelijkse mail met bijlage maar ook helpt de deelnemer Project7-blad 
ondersteunen, doet hij of zij mee in het netwerk en kunnen er leuke waardevolle contacten 
ontstaan. Interesse? Kwestie van de volledige uitleg opvragen bij mij. 
anneke@project7-blad.nl  
 
Hieronder de linken naar de eerste bijdragen die allen over de afgelopen twee weken kregen. 
Geniet ervan en voel je welkom om aan te haken. 
We wensen in deze zeer bijzondere tijden door dit initiatief een handreiking te geven om nu 
toch heel echt het zevenblad, de brandnetel, de paardenbloem en alle andere heerlijke eet-
bare gewassen nu eens echt in de keuken te verwerken samen met de overbekende groente-
soorten. 
 
De maaltijden compleet maken en gebruik maken van gezonden gewassen met een hoge 
energiewaarde. 
Want we weten helemaal niet wat zich allemaal zal gaan ontvouwen en het is meer dan handig 
om te weten dat als je veldkers in je tuin hebt staan en deze plantjes altijd als ‘onkruid’ hebt 
bekeken dat zij een hoog vitamine C gehalte hebben en dus supergezond zijn, familie zijn van 
de tuinkers, de waterkers, alle koolsoorten en nog veel meer familieleden. 
 
Spelenderwijs en samen met anderen als je daarvoor openstaat en op de lijst wilt staan kom 
je verder en inspireer je elkaar. 
 
Doe je ook mee? 
Welkom. 
 
Nog een keer: anneke@project7-blad.nl  
 
Hartelijke groet, 
 
Anneke Bleeker 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
mailto:anneke@project7-blad.nl
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Oost-Indische kers: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-

01-OI-KERS.pdf 

 

Brandnetel: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-

02-BRANDNETEL.pdf 

 

Een 'Azerbeidzjaantje': 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-

03-Een-Azerbeidjaantje.pdf 

_____________________________________________ 
 

BijenBlogje: Waarom honing eten geen goed 

idee is 

 
Met trots mag ik (Ad Loermans) mezelf biodynamisch imker noemen met een aantal eigen 
bijenvolken in de tuin.  
In deze BijenBlogjes vertel ik je graag meer over het fascinerende leven van de bijen en het 
behouden van deze o zo belangrijke insecten voor de wereld. 
Als mensen horen of lezen dat ik imker ben, stellen ze nogal eens de vraag wanneer ze een 
potje honing kunnen komen halen. Da’s heel simpel: NIET.   

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-01-OI-KERS.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-02-BRANDNETEL.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-02-BRANDNETEL.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-03-Een-Azerbeidjaantje.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-CURSUS-WILDE-GENIETEN-03-Een-Azerbeidjaantje.pdf
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Ik imker voor het behoud van de bijen en natuur, niet om de honing waar ze zo hard voor 
werken af te pakken. Om je een beeld te geven: voor een kleine theelepel honing is één bij 
haar hele leven bezig.  
Dat gaat als volgt: 
Ze bezoekt vele honderden bloemen om er nectar uit te halen. 
Tijdens het vliegen bewaart ze dat in een nectarzakje van haar lichaam. 
In de bijenkast geeft ze het door aan andere bijen. Die gaan er uitgebreid op kauwen om het 
te verteren en voegen er enzymen aan toe. 
Als de nectar half verteerd is stoppen de bijen het mengsel in de cel. 
Ze wapperen net zo lang met hun vleugels tot het water verdampt is, en er honing ontstaat. 
Een cel met honing maken ze dicht met een wasdekseltje. Als ze het zelf nodig hebben om te 
eten, knagen ze dat open. 
Honing afnemen betekent dat er voor de bijen geen voedsel is om te overleven. Om de winter 
door te komen, hebben ze al snel 20 kilo nodig. En natuurlijk gedurende de rest van het jaar 
ook nog flink wat, maar dan kunnen ze steeds verse nectar bijhalen. In de winter blijven ze in 
de kast dus hebben ze enkel de voorraad die ze in de zomer maken. 
Het effect op bijen van honing eten 
 
Honinggerichte imkers halen de honingraten weg en geven er suiker opgelost in water voor 
terug. De bijen moeten nu opnieuw het proces door om daar honing van te maken.  
Een gigantische klus, ook omdat ze suiker niet goed verteren. Doordat er essentiële voedings-
stoffen missen die wel in nectar zitten, vergroot het bovendien de kans op verzwakking van 
de gezondheid met bijensterfte als risico. En er zijn nog wat akelige randjes aan honing: 
 
Om honingimkers zo veel mogelijk opbrengst te laten krijgen willen ze sterke Koninginnen die 
veel bijen voortbrengen die weer veel honing maken. Daarom bestellen ze soms nieuwe Ko-
ninginnen, die kunstmatig geinsemineerd worden (Google even voor wat foto’s) en de darren 
ofwel mannenbijen worden daarvoor letterlijk fijngeknepen om het zaad te verkrijgen. Bestel-
len? Yep, die worden gewoon per post verstuurd in een klein kooitje. 
Om te voorkomen dat een volk zich op natuurlijk wijze splitst door te gaan zwermen in het 
voorjaar, knippen deze imkers de vleugels van de Koningin af. Ze kan dan niet mee vliegen en 
het volk blijft in de kast, inclusief de honing die ze anders zouden meenemen om als zwerm te 
blijven leven. Er zijn ook imkers die niet knippen. Zij voorkomen zwermen door het doden van 
de jonge Koninginnen die nog in hun cel zitten en bijna uitkomen. 
 
Imkers zijn er in vele soorten en maten, het is zelden zwart-wit. Er zijn biodynamische imkers 
die erg goed voor de bijen zijn en voor eigen gebruik kleine hoeveelheden honing afnemen. 
Zolang ze niet hoeven bijvoeren met suikerwater hebben de dieren er het minste last van. Feit 
blijft dat bijen honing maken om als volk te overleven, niet voor de mens. 
Weetje: Biologische honing geeft enkel weer dat er nectar en stuifmeel is gehaald van bloe-
men die niet met pesticiden zijn inspoten. Alle bovenstaande zaken komen daar ook voor. Dus 
nee, honing is niet iets wat mensen die natuur en dierenwelzijn belangrijk vinden willen eten. 
Neem dadelstroop of een andere zoetstof voor de thee of taart en je hebt hetzelfde effect. 
Bovendien gaat bij het verwarmen van honing alle voedingswaarde eruit en hou je gewoon 
suiker over. 
https://www.facebook.com/100007863784641/posts/3006987219573375/ 
Foto bijenkorf van de blauwe stip door Anneke Bleeker©  

https://www.facebook.com/100007863784641/posts/3006987219573375/


 

 
19 

Met stip!  
Een aanrader: bezoek Blauwe Stip… Waarom? Daarom! Lees maar! 
 
Een aanrader om je bij mij op te geven zodat je op een lijst komt. 
Wanneer er weer een middag op de agenda komt bij Blauwe Stip in Friesland geef ik die datum 
door aan iedereen die op de lijst staat. 
Kun je wel, dan ga je die middag heen, kun je niet geef je dat ook even aan mij door. Dan blijft 
je mailadres staan tot een volgende datum. 
 
Waarom zou je belangstelling ‘moeten’ hebben voor deze middagen? 
Nu kan ik heel enthousiast gaan uitleggen waarom naar mijn idee dat zo goed en leuk is, maar 
ik geef graag het woord aan een drietal dames die op 3 augustus naar Blauwe Stip zijn geweest 
en mij deelgenoot hebben gemaakt van hun ervaringen. 
Hoe leuk is dat? 
 
Interesse? 
Mail mij en zet even in het onderwerp ‘Blauwe Stip’. 
anneke@project7-blad.nl  
 
Geniet van onderstaande ervaringen… 
 
Hartelijke groeten, 
  
Anneke Bleeker 
 

  
Alles is in harmonie 

  
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Bezoek aan De Blauwe Stip 

Met een heerlijk zonnetje werden we hartelijk ontvangen door 
gastheer Wytse van Familiedomein De blauwe Stip. Ik was heel 
nieuwsgierig naar dit familiedomein zoals beschreven in de boe-
kenserie van Anastasia. Een stuk land van een hectare dat door 
een gezin met liefde wordt bewerkt en bewoond, van generatie 
op generatie. Als mensen dit idee zouden oppakken zal dit zich 
over de hele aarde kunnen verspreiden als een groene lappende-
ken en zodoende de mens-God verhouding en het welzijn van de 
aarde naar oorsprong herstellen. 
 
Wytse is een echte Fries, groot, blond en blauwe ogen. Maar heel 
verrassend, geboren in Vietnam en getogen in Afrika vanwege 
het beroep van zijn vader die wereldwijd fabrieken oprichtte 
voor Friesland-Campina. Door zijn boerenafkomst heeft hij zijn 
levensreis gemaakt op het gebied van veeteelt op vele plekken in 
de wereld en is zijn bewustzijn tot anders boeren gevormd. Mede 
door de boeken van Anastasia is de prioriteit van bodemherstel 
zijn doelstelling geworden. Ook door zijn persoonlijke ervaring. 
Hij heeft gezien dat de broers en zussen van moeders kant alle-
maal zijn overleden aan de ziekte van Parkinson door gebruik van 

het giftige glyfosaat op hun boerenbedrijven. 
 
Goede voeding voor de aarde begint dus bij goede bemesting. Wytse vertelt als voorbeeld dat 
rondtrekkende bizons, door het achterlaten van hun mest, hoogwaardige voeding gaven aan 
de gebieden waar zij langskwamen.   
Het gevarieerde dieet van grassen, kruiden en vruchten maakten dat de mest optimaal was 
voor de kringloop van het herstel van het afgegraasde land. 
Het Savory Institute dat als doelstelling heeft op deze wijze graslanden wereldwijd te herstel-
len ontvangt van Wytse daarom een deel van de opbrengst van de verkochte producten. 
 

Zijn eigen koeien krijgen dan ook een topdieet. 
Verse klavers en grassen als ze buiten zelf gra-
zen, aangevuld met oerhavers en lijnzaad. 
Deze mest heeft niet de penetrante geur van 
“gewone” mest, maar ruikt heerlijk, een oer-
geur. 
Verder worden de zwart-wit gevlekte dames 
nog extra verwend met enorme ventilatoren in 
de stal, omdat ze niet van felle zon en warmte 
houden. Op deze zonnige warme middag lig-
gen de dames dan ook heel relaxed binnen op 
het stro in de koelte van de stal. 
Van lijnzaad vertelt Wytse nog, dat de energe-

tische trilling hoger is dan die van licht. Als voorbeeld vertelt hij dat Jezus alleen linnen kon 
dragen (linnen is gemaakt van lijnzaad) vanwege zijn hoge lichaamsfrequentie.  
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Voor de verwerking van de koeienmest gebruikt 
Wytse aangeleverd stro, dat feitelijk opgeslagen 
zonlicht is, en houtsnippers van fruitbomen. Dit 
wordt gemengd door een machine waarvan er op 
dit moment maar één bestaat. Dit prototype is 
door Wytse in gebruik. Binnen twee maanden is 
deze hoogwaardige mest klaar voor gebruik en 
wordt vervolgens geleverd aan kleinschalige be-
drijven.  
Wytse wijst een stuk land aan waar deze bemes-
ting haar resultaat laat zien. Het land is hoger dan 
de plek waar wij staan. Door de goede voeding 
verrijkt de bodem zodanig dat er zichtbaar meer grond is ontstaan. Wormen en vele andere 
micro-organismen zorgen dat de grond het vocht beter vasthoudt en met de juiste beplanting 
stijgt de bodemkwaliteit dermate dat al na een paar jaar bemesting niet meer nodig is. 
 
De kleine bedrijven waar Wytse mee samenwerkt vormen samen een community waaraan 
ieder zijn eigen unieke bijdrage levert. Zodoende versterken zij elkaar. Het delen van kennis is 
belangrijker dan de opschaling van het bedrijf. Dat zou alleen maar extra werk en stress ver-
oorzaken. Werken moet leuk blijven en geen must worden. Communicatie geschiedt voorna-
melijk door regelmatig bij elkaar langs te gaan, zo min mogelijk via elektronische apparatuur. 
 
Ook de kinderen van het gezin hebben hun eigen projecten. Ondernemerschap wordt op die 
manier gestimuleerd. Zo heeft een van de zonen op eigen initiatief geïnvesteerd in een zelf-
bedacht project voor het houden een bijzonder kippenras als aanvulling op onze voedselke-
ten. 
De kinderen gaan gewoon naar school, voor zolang dat nog goed gaat. Het niet op zak hebben 
van een mobiele telefoon wordt op school inmiddels als onacceptabel beschouwd. “Je hebt 
geen leven”, beweren medeleerlingen en zelfs de leraar van de HAVO. 
 
Wat enorme indruk op mij heeft gemaakt zijn gebeurtenissen die daar op het familiedomein 
hebben plaatsgevonden, die ik alleen uit de Anastasiaboeken ken. Zoals de geconcentreerde 
“vuurbol” van liefdesenergie die zich daar heeft laten zien. En de oprijzing van de regenboog 
op het land vlak voor hun neus, waardoor de familie midden in die energie van kleuren kon 
gaan staan. Nog los van alle andere natuur elementalen waarmee wordt gecommuniceerd en 
samengewerkt. 
Ook de toepassing van de gulden snede, de goddelijke verhouding van balans, harmonie en 
natuurlijke schoonheid zijn op dit familiedomein de leidraad voor de inrichting van het land 

en de productvorming. 
De lieflijke sfeer op het domein is duidelijk voelbaar, een subtiele zachte 
en rustige omgeving. Omringd door bomen, waarvan vele nieuw aan-
geplant en een prachtige plompenblad-vormige vijver (Pompeblêd, zo-
als afgebeeld op de Friese vlag) met daar omheen een aantal bijenkas-
ten die er uitzien als grote afgezaagde potloden.  
Natuurlijk gemaakt volgens de aanwijzingen uit de Anastasiaboeken. De 
honing blijft van de bijen en wordt niet afgegapt. 
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De bijen zijn dan ook totaal niet agressief en we kunnen er gewoon vlak naast gaan staan.  Het 
bouwen van nieuwe bijenkasten start binnenkort en worden wijder in de omgeving geplaatst. 
 
Dan gaan we met z’n allen (14 mensen) naar de kantine waar we worden verwend met pro-
ducten van De Blauwe Stip. Heerlijke kazen, verrukkelijk brood, lekkere romige melk-kefir van 
rauwe melk en ijs. Vooral de roquefort is een engel op de tong. Daar nemen we dus een flink 
stuk van mee samen met wat biefstukjes en na een hartelijke omhelzing nemen we afscheid 
van Wytse. 
 
Het was een zeer indrukwekkende middag. Fantastisch om het gedachtegoed van Anastasia 
hier in Nederland gerealiseerd te zien. Ik heb slechts een fractie van de kennis en interessante 
verhalen van Wytse kunnen weergeven. Ik wil iedereen van harte aanbevelen eens rond te 
kijken op zijn website voor meer informatie. En zeker als de gelegenheid zich voordoet eens 
kennis te maken met de leef- en werkwijze op dit prachtige familiedomein, dat pas vier jaar in 
ontwikkeling is. Dit belooft een paradijs te worden. Ik hoop dat dit het begin is van de groene 
lappendeken die zich uitspreidt over heel Nederland. En zeker doen: lees de boeken van Ana-
stasia! 
 
Dankjewel Anneke voor dit initiatief en Wytse voor je gastvrijheid. 
Ingrid 
 

 
 

Familie Domein De Blauwe Stip 

Dinsdag 2 augustus 2021 
Wat heb ik genoten van deze dag.  
De zon scheen en er is een fijne sfeer op het fa-
milie domein. 
Een fijne groep en Wytse die ons van alles ver-
telt.  
De bijenkorven van Anastasia met daarin de 
bijen en ook daarbuiten. De aarde die omhoog 
groeit door de wormen en de schimmels en van 
alles.  Hier kan het.  
De zelfvoorzienendheid, met zonnepanelen en 
de grote opvangbak van regenwater die wordt 
gevitaliseerd. De verbondenheid van de boeren 

met dezelfde visie. Maar ook het gevecht wat is geleverd om zover te komen om de kans te 
krijgen om te laten zien hoe de grond moet worden gevoed aan andere boeren.  
Heel mooi om te zien hoe de stront wordt gecomposteerd. En die stront stinkt niet, je ruikt 
hem nauwelijks. Maar ook mooi om te horen dat de koeien meer eten dan alleen maar gras 
en dat dat zelfs beter voor ze is.  De koeien liggen erbij als prinsesjes.  
En de kennis mag gedeeld worden. Heel graag zelfs.   
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De kinderen die de mogelijkheid hebben zich te ontplooien en zelf kippen hebben gekocht. 
Maar ook dat het belangrijk is te werken met de familie en niet met personeel. Want die wer-
ken voor geld. En dan is de energie anders.  
Het is me duidelijk geworden dat het belangrijk is de familie-energie te bewaken. Zodat de 
fijne energie die er is niet te veel wordt verstoord.  
Kortom, een geweldige leerzame dag in een mooie omgeving. 
 
Dankjewel Wytse. 
Thea 
 

 
 

De rondleiding op "de Blauwe Stip". 

Wat ben ik blij dat we konden deelnemen aan de rondleiding op "de Blauwe Stip". 
Ooit in een ver verleden al eens wat boeken over Anastasia gelezen maar daar is t bij gebleven. 
Wytse heeft de interesse weer opgerakeld en ik ga ze zeker opnieuw lezen. 
Wat mij trof bij deze rondleiding was alleréérst het enthousiasme en de bezieling waarmee hij 
vertelde.  
Maar ook hoe ik vanuit verschillende invalshoeken herkenning en zeker inspiratie voelde. 
 
De Veda's oeroude wijsheid uit India mij zo dierbaar vanuit mijn yoga achtergrond. 
De Deva's werken met de geesten van het land. Ja ik ga daar goed op. 
‘k Ben niet voor niks een Kruiden heks há! 
 
De energie van Zon Maan en Planeten…  
Kennis mee gemaakt vanuit de Antroposofie. 
Alles valt hier zo samen. 
De serene energie zo voelbaar dat zelf mijn (zieke) man er rustig van werd. 
 
En dan de proeverij... 
Wat ‘n heerlijke kazen (heb ook ‘n 
hele Roquefort mee naar huis ge-

nomen        ) 
De oerbroden... de melkkefir... en 
niet te vergeten het ijs! 
 
Wat is het toch ‘n fijne ervaring om 
met mensen, met Passie voor Moe-
der Aarde, kennis te kunnen ma-
ken. 
 
En jij bent daar zeker ook één van, 
Anneke. Dank dat je me telkens 
weer zo inspireert. 
Magische groet,  
José  
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De   Vlinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vlinder vliegt een tijdje rond, 

maar kan de bloem niet vinden 

waarop hij zijn eigen waardigheid 

na veel gefladder zal hervinden 

 

De mens is Vlinder en steeds op weg 

om zichzelf te herontdekken 

wat ging er fout, wat ging er goed , 

welke les valt hieruit te trekken 

 

Extreme religie, tot waanzin aan toe, 

bepaalt nu mede ons aards bestaan 

Respectloos wordt er thans gemoord 

de levens-visie wordt verstoord 

 

Doch sterker is het aardse leven, 

de levens-blijheid, hoog in top 

is toch bereikbaar en beleefbaar 

Het leven als een vlinder – vrij 

blijft toch bestaan en maakt ons blij 

 

Bertus Singor 
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Niet eerder stond ‘de schuldvraag’ zo openlijk 

en collectief centraal.  
 

De voorstanders van het vaccin verwijten 
degenen die hem niet nemen dat zij moor-
denaars zijn en dat zij willens en wetens an-
deren in gevaar brengen en zelfs de dood 
injagen. 
 
Diegenen die geen negatief testbewijs kun-
nen overleggen, dan wel PCR testen verval-
sen, hangen gevangenisstraffen en zware 
boetes boven het hoofd. Diegenen die niet-
gevaccineerd zijn worden steeds meer ge-
weerd uit openbare ruimtes, omdat zij een 
gevaar zijn voor anderen. Diegenen die nu 
ergens hoesten of ziek de deur uit gaan, 
zonder dat zij negatief getest zijn, worden 
onverantwoordelijk gedrag verweten. 
 
De tegenstanders van het vaccin op hun beurt verwijten degenen die het vaccin promoten, 
faciliteren en zetten dat zij verantwoordelijk zijn voor velen doden. 
 
Diegenen die meedoen aan het beleid met steeds verder ingrijpende beperkingen van onze 
grondrechten, worden nazi’s genoemd. GGD’s en priklocaties worden bestookt en in brand 
gezet, prikbus(medewerkers) bedreigd en scholen worden aangevallen. Zij die voorstander 
zijn van de maatregelen, van de uitsluiting van niet-gevaccineerden en zij die de vaccins zetten 
bij kinderen worden onverantwoordelijk gedrag verweten. 
 
Beide kanten verwijten elkaar onjuiste, onvolledige en misleidende informatie te verstrekken 
met verstrekkende gevolgen en mogelijk vele doden tot gevolg. Waarbij zij volledig overtuigd 
zijn dat de ander dit opzettelijk doet, dan wel in elk geval willens en wetens het risico neemt 
dat de dood het gevolg kan zijn van hun handelen. 
 
Als er echter iets is dat duidelijk is, dan is het wel dat velen het niet weten, dat sommigen het 
denken te weten en dat een enkeling het mogelijk zeker weet. 
 
Door de collectieve waan echter is het overduidelijk dat wat de waarheid ook is, dit pas dui-
delijk wordt wanneer we weer vanuit gezond verstand en verbinding met elkaar in gesprek 
gaan. 
 
Waarbij belangrijk is om te beseffen dat vanaf welke kant je er ook naar kijkt, en aan welke 
kant je ook staat, niemand met opzet de ander de dood in wil jagen. Het is slechts een verschil 
van mening, een ander perspectief waarmee men naar de werkelijkheid kijkt. 
 
Vanaf welke kant je het bekijkt, is niet per definitie goed of slecht, het is slechts wat je gelooft.  
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Laat het nu precies dat wat wij geloven ons brengen bij het aspect schuld. 
Interessant is dan ook om te kijken hoe deze schuldvraag momenteel onze samenleving splijt. 
Van oudsher is schuld namelijk het middel om een bevolking in de greep te houden. Zowel 
collectief als individueel bepaalt de mate van schuld hoe vrij jij je voelt. Dit kunnen financiële 
schulden zijn, maar ook bijvoorbeeld schuldgevoelens. 
 
Als je juridisch kijkt naar het begrip schuld kom je bij dood door schuld. 
Wanneer de dood van de ander het gevolg van roekeloosheid, onvoorzichtig, nalatig of ge-
brekkig handelen dan spreken we van schuld. Waarbij de gradaties van de schuld worden ge-
hangen aan de mate waarin men welbewust en met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s 
heeft genomen. 
 
Dood door schuld onderscheidt zich van moord doordat het niet opzettelijk is gebeurd. Met 
ander woorden wanneer men niet de opzet had om de ander te doden. 
 
De verwijten die men elkaar over en weer maakt, zijn gebaseerd op het begrip schuld. Wat 
juridisch dus betekent dat men bewust risico nam en ergens dus op de hoogte moest en kon 
zijn dat het eigen gedrag de dood van de ander tot gevolg kan hebben. 
 
Nu is het de vraag of men hiervan bewust is. De meeste mensen deugen en willen graag het 
goede doen. Afhankelijk vanuit welk perspectief je deze crisis aanvliegt is er dus ook een ander 
soort ‘goed’ dat je kan doen. 
 
Opvallend is dat juist dit ‘goede gedrag’ momenteel inzet is in deze crisis. 
Want is goed gedrag? 
De meningen zijn daarover verdeeld en dan komt direct het aspect schuld om de hoek. 
 
Want niet goed gedrag en schuld zijn in vele religies onlosmakelijk met elkaar verbonden. En 
aangezien onze samenlevingen veelal zijn opgebouwd op religieuze normen en waarden, 
waarbij men door schuld, zonden, boetedoening en uitsluiting de volgers de juiste weg op 
lieten bewegen, is dat het nu meer dan ooit belangrijk om los te komen uit deze wurggreep 
van schuld. 
 
Mea culpa betekent letterlijk: dood door mijn schuld. 
De uitdrukking komt van oorsprong uit een traditioneel gebed van de Katholieke Kerk, ge-
naamd 'Confiteor' ('Ik beken'), waarin iemand zijn fouten tegenover God bekent. Tegenwoor-
dig wordt het vooral directer gebruikt om een fout te bekennen. 
 
Als je mea culpa bekijkt vanuit de context van het geloof, is het echter duidelijk dat het vooral 
betrekking heeft op je eigen leven. 
Jij bent dood door je eigen schuld. Schuld verzwaart, houdt je vast in negatieve gedachten en 
trekken je in de onderwereld die eigenlijk dus vooral je eigen duisternis is. 
 
Door vergiffenis van jezelf en de mensen om je heen wordt je levend. 
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Enerzijds doordat het loslaten van deze last je letterlijk verlicht, maar ook figuurlijk omdat je 
je onderwereld verlicht en je negatieve gedachtegang heelt, waardoor de gouden kundalini 
energie door jou heen kan stromen. 
 
Ook vele religieuze teksten wijzen naar het licht in jezelf en het op die wijze bereiken van het 
eeuwige leven. 
 
Als je kijkt naar de chakraleer dan staan de onderste drie chakra’s ook voor je onderwereld. 
Schuld blokkeert deze onderste chakra’s. Zodra je je daarvan bevrijdt, kun je deze chakra’s vrij 
kan laten stromen en kun je leven vanuit een verlicht hart. 
Schuld houdt je in een wurggreep. 
 
Het zorgt ervoor dat je onderwereld niet stroomt, dat je vanuit angst en belemmerende ge-
dachten gaat leven en dit blokkeert niet alleen je levensenergie en levensvreugde, maar ook 
en vooral je creatie en manifestatiekracht. 
 
Dus blijf je in cirkels ronddraaien, dan wel wordt het leven een neerwaartse spiraal en je ge-
dachten en angsten een self fulfilling prophecy. 
 
En het is daarom dat mea culpa vooral naar je innerlijke wereld wijst. 
 
Wil je de wereld veranderen, wil je weer grip krijgen op jouw realiteit, kijk dan naar jezelf. 
Zo binnen zo buiten. 
Niet voor niets is de uitdrukking: Wie met één vinger naar de ander wijst, wijst met drie vingers 
naar zichzelf. 
 
Bevrijd jezelf van de wurggreep van schuld op elk vlak in je leven en vooral in jezelf, dan ver-
licht je de wereld. 
 
Liefs, Eveline 
 

Gratis boek 
 
Eveline is schrijfster van het boek: 
‘Eva is lief’, een van de boeken van de maand in onze nieuws-
brief van de maand juli 2021. 
 
Eveline biedt ons voor onze lezers twee gratis boeken aan. 
 
Als je denkt dat je een goede reden hebt om in aanmerking te 
komen voor een van deze twee boeken voor jezelf of voor een 
vriend/ vriendin, voor een broer/ zus of je moeder/ vader, stuur 
dan een berichtje met maximaal 5 regels waarom jij vindt dat 
we jou moeten kiezen om dit boek cadeau te krijgen. 
Graag vóór 1 september 2021. 
Mail naar barbera@project7-blad.nl  

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Een gouden middag op de Gouden Boaiem  
 

Soms is het leuk om eens ergens anders te kijken en zo hebben we met een groepje een be-
zoek gebracht aan de Gouden Boaiem, een melkveebedrijf op een eiland tussen Woudsend 
en Heeg, een drukbevaren gebied in Friesland. 
 
Gaat het regenen? Blijft het droog. De weersvoorspellingen zijn niet al te best. Plu’s mee, re-
genjassen mee, een enkeling heeft de laarzen al aan.  
 

 

Informatie vanaf de website. 
Ons melkveehouderijbedrijf op de Gouden Boaiem is op 1 mei 2013 ontstaan als jongveelocatie 
van de Jersey Pleat. Natuureiland de Gouden Boaiem is gelegen in een druk watersportgebied 
tussen Heeg en Woudsend. Dit weidevogelreservaat van 175 hectare wordt middels een erf-
pacht constructie gepacht van Staatsbosbeheer.  
Op dit eiland staan 2 boerderijen, een kapschuur, een Hollandse stal en een potstal verdeeld 
over beide locaties.  
Op het eiland worden 120 koeien gemolken en de melk wordt met een mobiele melktank naar 
de vaste wal gebracht. 
Er is op het eiland 140 hectare beschikbaar voor beweiden en ruwvoeropbrengst. 
Onze melk wordt in Heerenveen tot biologische Hooidammer kaas verwerkt door melkfabriek 
Henri Willig. 
 
In 1998 zijn de broers Klaas en Otto Jan van een gangbare melkveehouderij overgestapt naar 
een biologische bedrijfsvoering. Daarmee is ook het rundveeras veranderd. Er is een overstap 
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gemaakt van de Holstein-Frisian naar Jersey. Dit is een sobere 
en sterke koe met een hoog vet- en eiwitgehalte in de melk. 
 
De Nylander  
In 2009 is VOF De Jersey Pleats met als hoofdlocatie It Hei-
denskip, uitgebreid met een kaasmakerij in Workum. Sinds ok-
tober 2013 worden er op de Nylander 70 Jerseys gemolken. In 
de jaren daarvoor werd de melk van It Heidenskip naar Workum 
vervoerd om kaas en werd het jongvee hier opgefokt. 
 
Er wordt op alle locaties nauwelijks antibiotica gebruikt omdat 
de koeien van nature sterk zijn en de kruiden in het gras als me-
dicatie dienen. 
 
Excursies 
Op het eiland is er een mogelijkheid voor een vaar- en wandel 
excursie over dit unieke natuurgebied. Bel ons voor de mogelijk-
heden. Ook verkopen wij ons eigen vlees!  
http://goudenboaiem.nl/ 
 
In Woudsend zijn we met ons groepje op een praam gestapt en 
naar de vanuit Woudsend verst weg gelegen boerderij gevaren.  
De lunch staat klaar maar eerst een uitleg van de jonge boerin 
over het boeren op de Gouden Boaiem.  
Helaas gooit de regen roet in het eten en de lunch wordt na veel 
vijven en zessen verplaatst naar de schuur. 
Na de lunch is er een rondleiding met de schoonvader van de 
jonge boerin als gids over het eiland. Laarzen kunnen worden 
geleend en we wandelen van de ene boerderij naar de andere 
en er wordt uitleg gegeven over het boeren op het eiland. 
Een leuke, leerzame en vooral gezellige middag, ondanks de re-
gen. 
 
Barbera 
 
 
 

   
  

http://goudenboaiem.nl/404.html
http://goudenboaiem.nl/
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Sfeerlichtje... 
 

Een glazen schaal, daar een glazen vaas in gezet en hele kleine steentjes in de vaas gedaan. 
In plaats van steentjes kun je ook vogelzand of koffiebonen gebruiken. En 
wellicht kom je zelf ook nog op andere ideeën. 
Een waxinelichtje staat zo een beetje hoger en het geeft een leuk effect. 
De gebruikte bloemen en bladeren komen allemaal uit de tuin. 
Uiteraard moet er een laag water in de schaal en je begint van groot naar 
klein het groen en de bloemen te verwerken. 
Altijd soort voor soort dan verdeel je het ook gelijkmatig. 
Veel plezier en zeg het met bloemen en een lichtje.   
 
Anneke 
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_____________________________________________ 
 

Alles Rous - Het Land Achter Stavoren 
 

Vannacht ging ik naar bed, een mooie dag was omgevlogen. 

De wekker niet gezet, maar ik sloot gerust mijn ogen. 

Ik droomde van een land, het lag achter Stavoren. 

Daar was iets aan de hand. Wacht, dit moet je horen. 

 

De mensen deden dingen, die ik echt niet goed kon snappen. 

Uit woede ging men zingen en uit vreugde slaan en trappen. 

Wie vroeg kreeg nimmer antwoord, een respons kwam zonder vraag, 

wie dom was was verstandig en door een bril werd alles vaag. 

 

Wie moe was ging hard werken, wie lust had zich vervelen 

en in hun vreemde kerken, werd het ongeloof beleden. 

De TV-kast was het altaar en ’t vermaak was om te huilen. 

Ik was daar, maar dacht almaar: ‘Oh mag ik dit land verruilen 

 

voor het hoogland dat ik kende met veel liefde en gevoel, 

waar het oogsten van ellende niet verheven was tot doel? 

Het land achter Stavoren, daar wil ik het liefst vandaan!’, 

maar toen ik dat liet horen, moest ik blijven, mocht niet gaan. 

 

Voor vrijheid moest je smeken, voor gezondheid werd je ziek, 

de nabijheid werd ontweken, elke daling bleek een piek, 

verscheidenheid was uniform, wat recht was sprak men krom. 

Elke echte waarheid, elke pure norm, klonk andersom. 
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Een gesjeesde was er koning, een genie kreeg levenslang, 

criminelen kregen een beloning en van liefde werd men bang. 

Al ging ik op mijn kop staan, alles bleef voor mij verdraaid. 

Ik besefte toen zo stilaan: ‘geen kip die ernaar kraait, 

 

naar het hoogland dat we kenden met veel liefde en gevoel, 

waar het oogsten van ellende niet verheven was tot doel. 

Het land achter Stavoren, daar beweeg je toch vandaan?’. 

Omdat ik dat liet horen, mocht ik zeker niet meer gaan, niet meer gaan. 

Nee, ik mocht niet gaan. 

 

Ik leerde hun manieren; toen kon ik het wel aan. 

Ik wist ze te plezieren en hun taal kon ik verstaan. 

Maar toen kwam het moment waarop ik dacht: ‘ik moet echt weg!’. 

Weet je wat een invloedrijke vent me heeft gezegd? 

 

‘We hebben jou zo lief, “we doen het samen” is de leus. 

We maken ’t jou gerieflijk, en je hebt een vrije keus. 

Je kiest dus wat je wil; mijn advies is geen moraal. 

Het beste blijf je stil want dat is lief en heel sociaal.’ 

 

In het land achter Stavoren, is het omgekeerde waar, 

dus toen ik dit zo hoorde, had ik snel mijn antwoord klaar: 

‘Ik ben niet te verdrijven, ondervind van jou geen last. 

Ik ben hier om te blijven, bind me vast, bind mij maar vast!’ 

 

Toen werd ik wakker, opeens volkomen vrij. 

Toch denk ik aan die stakkers in die vreemde droom van mij. 

Gewoon laten verrekken? Mijn karakter is te zacht. 

Ik tracht ze te wekken komende nacht. 

 

Alles (tekst, muziek, zang, accordeon, ukelele, percussie, klokkenspel, geluid en 

video): © Mieke Rous, augustus 2021 

 

Te beluisteren via: 

https://www.youtube.com/watch?v=vZ_bxkR_Rxo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZ_bxkR_Rxo
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Uit de nieuwsbrief van de stichting vaccinvrij 
 

BUITENPARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE STAPT NAAR DE RECHTER – 1200 MEL-
DINGEN VAN STERFGEVALLEN DIRECT NA COVID-VACCIN 
Door Door Frankema  
 
De meesten van u zullen inmiddels de Buitenparle-
mentaire onderzoekscommissie  
(BPOC) wel kennen. Indien dat niet het geval is vindt 
u onder aan dit artikel uitgebreide informatie over de 
BPOC. 
In het kort: de BPOC doet wat de overheid zou moe-
ten doen – zij onderzoekt de proportionaliteit van de 
maatregelen en of de overheid zich aan de wet 
houdt. Inmiddels heeft de PBOC honderden mensen 
gehoord.  
Wetenschappers, artsen, politieagenten, horecame-
dewerkers, leraren, studenten etc. Recentelijk heeft de PBOC ook nabestaanden van mensen 
die zijn overleden aan het COVID-vaccin. 
Het viel de BPOC op dat er ernstige bijwerkingen optraden na het COVID-19 vaccin en dat dit 
slecht werd gemeld bij het LAREB. 
De BPOC heeft zelf een meldpunt opgezet voor het rapporteren van vaccinatieschade. Zij ont-
vingen binnen korte tijd bijna 1200 meldingen van overlijden enkele uren of dagen na de prik 
en 1000 meldingen van ernstige vaccinatieschade. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/buitenparlementaire-onderzoekscommissie-stapt-naar-de-
rechter-1200-meldingen-van-sterfgevallen-direct-na-covid-vaccin/ 
 
REINER FUELLMICH INTERVIEWT MATHEW EHRET OVER EUGENETICA – WAT HEEFT DIT TE 
MAKEN MET VACCINS? 
Door Door Frankema  
 
Veel van ons denken op dit moment dat de “Covid-crisis” niets te maken heeft met gezond-
heid, maar met eugenetica en genocide. De onderstaande video gaat over eugenetica of te 
wel “rasverbetering” Wat heeft een vaccin te maken met het verbeteren van een ras?  
Wie bepaalt wat het “juiste” ras is? Hebben we niet al eerder gehoord van Eugenetica in Nazi-
Duitsland? Reiner Fuellmich interviewt Canadese onderzoeksjournalist Matthew Ehret. Ron 
Bakker heeft het interview voor u ondertiteld. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-interviewt-mathew-ehret-over-eugenetica-
wat-heeft-dit-te-maken-met-vaccins/ 
 
 
PFIZER VERWACHT $33 MILJARD AAN INKOMSTEN UIT COVID-VACCINS – HOGE STIJGING 
DOOR BOOSTERS EN VACCINS VOOR KINDEREN 
Door Door Frankema  
 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/author/door-frankema/
https://bpoc2020.nl/
https://bpoc2020.nl/
https://stichtingvaccinvrij.nl/author/door-frankema/
https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-interviewt-mathew-ehret-over-eugenetica-wat-heeft-dit-te-maken-met-vaccins/
https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-interviewt-mathew-ehret-over-eugenetica-wat-heeft-dit-te-maken-met-vaccins/
https://stichtingvaccinvrij.nl/author/door-frankema/


 

 
36 

In het licht van de Pfizer-contracten die zo schandalig 
zijn opgesteld dat er nu kamervragen over worden 
gesteld. En gezien het feit dat Pfizer in het verleden 
“settlements” heeft betaald van maar liefst 2,3 mil-
jard dollar wegens het verstrekken van ‘incorrecte 
informatie met de intentie om te frauderen en te 
misleiden’, is het belangrijk om ons te realiseren dat 
het bedrijf maar liefst 33 miljard aan omzet verwacht 
te maken met het COVID-vaccin.  
We vertaalden voor u een artikel van het blog 
van Children’s Health Defense. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/pfizer-verwacht-33-miljard-aan-inkomsten-uit-covid-vaccins-
hoge-stijging-door-boosters-en-vaccins-voor-kinderen/ 
 
 
SCHOKKENDE BEWIJZEN: HET CORONAVIRUS WERD AL IN 2001 GEZIEN ALS MOGELIJK BIOWAPEN 

door Gast auteur  
Enige tijd geleden kwam er een bomshell interview uit 
dat werd afgenomen door Reiner Fuellmich die David 
E. Martin ondervroeg. Waarom bomshell?  
Omdat in dit interview het bewijs wordt geleverd dat 
de corona-pandemie een geplande pandemie is. We 
wilden het interview ondertitelen, maar vanwege va-
kantie van onze vertalers is dit niet gelukt.  
Ik ben blij dat ik een uitstekend artikel heb gevonden 
van Ella Ster: Schokkende bewijzen – het coronavirus 
werd in al in 2001 gezien als mogelijk biowapen. In dit 

schrijven wordt het hele verhaal van Davin Martin duidelijk uitgelegd en onderaan het artikel 
staat ook nog een link naar het originele interview… met ondertiteling! 
https://stichtingvaccinvrij.nl/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-ge-
zien-als-mogelijk-biowapen/  
 
 
FVD – KAMERVRAGEN OVER DE UITGELEKTE CONTRACTEN MET PFIZER 
Door Gast auteur  
 
Begin augustus lekten de contracten uit die Albanië 
en Brazilië met de farmaceutische reus Pfizer hebben 
afgesloten voor de levering van “vaccins”. 
De overeenkomsten bevestigen ons vermoeden dat 
overheden wereldwijd, in de waan van een “pande-
mie”, met de meest krankzinnige voorwaarden ak-
koord zijn gegaan. Big Pharma bepaalt, de burger be-
taalt. Er wordt een enorme gok genomen met onze 
gezondheid, in het bijzonder die van onze kinderen. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/fvd-kamervragen-over-de-uitgelekte-contracten-met-pfizer/ 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/zijn-farmaceutische-bedrijven-te-vertrouwen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/zijn-farmaceutische-bedrijven-te-vertrouwen/
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-33-billion-covid-vaccine-revenues-boosters-kids/
https://stichtingvaccinvrij.nl/pfizer-verwacht-33-miljard-aan-inkomsten-uit-covid-vaccins-hoge-stijging-door-boosters-en-vaccins-voor-kinderen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/pfizer-verwacht-33-miljard-aan-inkomsten-uit-covid-vaccins-hoge-stijging-door-boosters-en-vaccins-voor-kinderen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/author/gast-auteur/
https://www.ellaster.nl/2021/07/20/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-gezien-als-mogelijk-biowapen/
https://www.ellaster.nl/2021/07/20/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-gezien-als-mogelijk-biowapen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-gezien-als-mogelijk-biowapen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-gezien-als-mogelijk-biowapen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/author/gast-auteur/
https://stichtingvaccinvrij.nl/fvd-kamervragen-over-de-uitgelekte-contracten-met-pfizer/
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Linkjes 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen 
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
De wereld van water | #3.41 | Een Oorlog Reeds Verloren 
https://eenoorlogreedsverloren.nl/2021/08/08/de-wereld-van-water-3-41/ 
 
 
Maurice de hond  
Website: https://www.maurice.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A 
 
Tisjeboy 
Website: https://www.tisjeboyjay.com/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ 
 
 
Ninefornews 
https://www.ninefornews.nl/ 
brief aan een gevaccineerde kennis 
Beste A., 
 
Ik was even van mijn stuk gebracht gisteren door ons telefoongesprek waarin je vertelde dat je op 
vakantie gaat – vliegen naar Thailand – en er tussen neus en lippen door aan toevoegde dat je het 
volkomen terecht vindt dat voor “ongevaccineerden” andere regels mogen gelden dan voor “gevacci-
neerden”. Van jou mogen vliegtuigmaatschappijen en andere openbare gelegenheden coronatests 
verplicht stellen voor ongevaccineerden, zei je. Verschil moet er zijn! 
 
Je accepteert dus een tweedeling in de maatschappij, waarbij één categorie mensen – de “ongevacci-
neerden” – minder rechten heeft dan anderen. Ik vind dat schokkend. 
 
Ik zal je proberen uit te leggen waarom, maar misschien moeten we eerst even helder zien te krijgen 
wat we bedoelen met de term “gevaccineerden”. Zijn dat mensen die een dubbele vaccinatie plus 
booster shot hebben gehad? Of ook degenen die slechts één dubbele vaccinatie hebben gehad? Ik 
vraag het even, want de dubbel-gevaccineerden-zonder-booster-shot belanden nu ook massaal in het 
ziekenhuis met COVID. 
Lees verder  https://www.ninefornews.nl/brief-aan-een-gevaccineerde-kennis/ 
 
Kamervragen over relaties van kabinetsleden met het World Ecomomic Forum van Klaus Schwab   
https://www.ninefornews.nl/kamervragen-over-relaties-kabinetsleden-met-world-economic-fo-
rum-van-klaus-schwab/ 
 
Volledig ingeënte bewoners verzorgingstehuis in Nijmegen overleden, bestuur ‘geschrokken’ 
https://www.ninefornews.nl/volledig-ingeente-bewoners-verzorgingstehuis-in-nijmegen-overle-
den-bestuur-geschrokken/ 
 
Huisarts uit Leeuwarden weigert prikken te zetten: Zinloos en gevaarlijk! 
https://www.ninefornews.nl/huisarts-uit-leeuwarden-weigert-prikken-te-zetten-zinloos-en-ge-
vaarlijk/  
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Want to know 
https://www.wanttoknow.nl/ 
 
 
Frontnieuws 
https://www.frontnieuws.com/home/ 
HET IS ECHT: Wetenschappelijk rapport documenteert “zelfassemblerende magnetische nanosys-

temen” voor cybernetische biocircuit-interface- en controlesystemen in mensen, inclusief “DNA-hy-
drogel”-technologie 
Een “zelfassemblerend” systeem betekent dat een persoon instructies krijgt ingespoten die 
een proces in gang zetten waarbij een structuur in het lichaam wordt geassembleerd, ge-
bruikmakend van in het bloed beschikbare hulpbronnen (zoals ijzer en zuurstofatomen). In 
feite betekent nanotechnologische zelfassemblage dat een microchip niet in iemand behoeft 
te worden “geïnjecteerd”, aangezien het circuit na injectie in vivo kan worden geassem-
bleerd. 
Elk biologisch wezen op aarde is trouwens een levend voorbeeld van zelfassemblage, aange-
zien DNA een zelfgeassembleerde nanostructuur is. Genetische replicatie is, natuurlijk, een 
proces dat geworteld is in zelfassemblage. Wie dus niet beseft dat zelfassemblage een reëel 
verschijnsel is, is nogal onwetend, ook over de mechanismen die in zijn eigen lichaam aan 
het werk zijn. Virale replicatie is uiteraard ook een zelfassemblage proces. 
“Een groot aantal magnetische nanosystemen kan worden gecreëerd door zelfassemblage te 
gebruiken als synthetisch hulpmiddel,” aldus de samenvatting van een studie die in januari 
van dit jaar werd gepubliceerd. Gepubliceerd in het tijdschrift Aggregate Open Access, is het 
getiteld: Self-assembled magnetic nanomaterials: Versatile theranostics nanoplatforms for 
cancer. 
Lees verder:  HET IS ECHT: Wetenschappelijk rapport documenteert "zelfassemblerende magneti-
sche nanosystemen" voor cybernetische biocircuit-interface- en controlesystemen in mensen, in-
clusief "DNA-hydrogel"-technologie - Frontnieuws 
 
 
Transitieweb 
https://www.transitieweb.nl/ 
 
 
CommonSense tv 
https://commonsensetv.nl/ 
Prikspijt? Kijkt u allen even mee? Alstublieft mensen? 
https://commonsensetv.nl/prikspijt-kijkt-u-allen-even-mee-alstublieft-mensen/ 
 
 
Artsen voorvrijheid 
https://www.artsenvoorvrijheid.be/ 
 
 
Artsencollectief 
https://artsencollectief.nl/ 
 
 
Herstel de republiek 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/  

https://www.wanttoknow.nl/
https://www.frontnieuws.com/home/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agt2.18
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agt2.18
https://www.frontnieuws.com/het-is-echt-wetenschappelijk-rapport-documenteert-zelfassemblerende-magnetische-nanosystemen-voor-cybernetische-biocircuit-interface-en-controlesystemen-in-mensen-inclusief-dna-hydrogel-tec/
https://www.frontnieuws.com/het-is-echt-wetenschappelijk-rapport-documenteert-zelfassemblerende-magnetische-nanosystemen-voor-cybernetische-biocircuit-interface-en-controlesystemen-in-mensen-inclusief-dna-hydrogel-tec/
https://www.frontnieuws.com/het-is-echt-wetenschappelijk-rapport-documenteert-zelfassemblerende-magnetische-nanosystemen-voor-cybernetische-biocircuit-interface-en-controlesystemen-in-mensen-inclusief-dna-hydrogel-tec/
https://www.transitieweb.nl/
https://commonsensetv.nl/
https://commonsensetv.nl/prikspijt-kijkt-u-allen-even-mee-alstublieft-mensen/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/
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https://herstelderepubliek.wordpress.com/
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Farmaprutser Moderna: “Derde, vierde, vijfde boostershot nodig voor de barre winters van de 21e 
eeuw”. KASSA! 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/09/farmaprutser-moderna-derde-vierde-
vijfde-boostershot-nodig-voor-de-barre-winters-van-de-21e-eeuw-kassa/ 
 
 
Café weltschmerz 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
 
 
De kleine activist 
website: https://www.dekleineactivist.nl/ 
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg 
 
 
Ellaster 
https://www.ellaster.nl/ 
 
 
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/ 
 
INBRAIN Neuroelectronics gebruikt een technologie die de hersenen bestuurt met AI aangedreven 
grafeen 
https://eindtijdnieuws.com/inbrain-neuroelectronics-gebruikt-een-technologie-die-de-hersenen-
bestuurt-met-ai-aangedreven-grafeen/ 
 
 
Eindtijdklok 
https://eindtijdklok.org/ 
 
 
Hallo Bewust Nederland 
https://www.hallobewustnederland.nl/ 
 
 
Freedom for All 
https://www.freedom-for-all.com/ 
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https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
https://www.ellaster.nl/
https://www.xandernieuws.net/
https://www.stopworldcontrol.com/
http://www.pierrecapel.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
https://eindtijdnieuws.com/
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https://www.hallobewustnederland.nl/
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Zelfzorg Covid19 
https://zelfzorgcovid19.nl/ 
 
 
Buiten parlementaire onderzoekscommissie. 
https://bpoc2020.nl/ 
 
 
Dissident 
https://dissident.one 
 
 
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/ 
 
Corona - op zoek naar de waarheid, deel 2. Topwetenschappers over een gevaarlijk experiment... 
— blckbx.tv 
https://www.blckbx.tv/videos/op-zoek-naar-de-waarheid-deel2?ss_source=sscamp 
 
 
Adem Vrij 
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mond-
kapplicht-af 
 
 
Wees de weerstand 
https://www.weesdeweerstand.nl/ 
 
 
Nieuwssite ‘Nooit.nl 
https://nooit.nl 
 
 
Site van Juglen Zwaan 
https://www.ahealthylife.nl/  
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Site van Mike Adams, the healthranmger 
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-
spread.html 
 
 
Site van Hulda Clark Therapie, Harm Valentijn 
Interessante Nieuwsbrieven & Artikelen 
www.huldaclark.tk 
 
 
Franklin ter Horts, deze website meldt gebeurtenissen uit de wereld van vandaag in relatie met wat 
de Bijbelse profeten hierover hebben voorzegd.  
Nieuwsbrief 16 augustus 
https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2016-08-2021.htm 
 
 
BREAKING: GROOT USA TV NETWERK BRENGT WAARHEID OVER VACCIN AAN HET LICHT (rum-
ble.com) 
https://rumble.com/vhux2b-breaking-groot-usa-tv-netwerk-brengt-waarheid-over-vaccin-aan-het-
licht.html?fbclid=IwAR0GbWonVlwvtmGS73s3y_HKa_kA9sRdRJWZYqVXkKVaWVy_ucLLpaBJqFE 
 
 
Bombshell-lek: Landen die Pfizer ‘s vaccin kopen, verbinden zich ertoe de wet te overtreden (free-
westmedia.com) 
https://freewestmedia.com/2021/08/08/bomshell-leak-countries-that-buy-pfizers-vaccine-under-
take-to-break-the-law/#:~:text=Leaked%20information%20from%20confiden-
tial%20agreements%20that%20vaccine%20manufactu-
rer,that%20stand%20in%20the%20way%20of%20mass%20vaccination 
 
 
Er zijn wél essentiële stappen overgeslagen in proces coronavaccins 
https://overnu.nl/er-zijn-wel-essentiele-stappen/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuws-
brief+4-08-21&utm_medium=email 
 
 
Blog van Jan B. Hommel 
 
Der neue Untermensch 
Es kommt vor, daß ich meine, daß etwas klirrt, 
daß sich irgendetwas in mir verirrt, 
ein Geräusch, nicht mal laut 
manchmal klirrt es vertraut 
selten so, daß man es direkt durchschaut. 
Man wird wach, reibt die Augen und sieht 
in einem Bild zwischen Brueghel und Bosch 
keinen Menschen, der um Sirenen was gibt 
weil Entwarnung nur halb soviel kostet 
es riecht nach Kristallnacht 
BAP, 1982 
 
Het is 2 augustus 2021. Mijn kinderen hebben vakantie en ik zoek naar een manier om in mijn onder-
houd te voorzien. Omdat mijn twee zoontjes óf zitten te klieren óf voor de TV hangen, danwel op het 
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scherm van hun tablet turen, gaan we met de hele familie een ijsje eten in het naburige stadje Om-
men. Zelfs mijn 12-jarige puberdochter vergeet even haar mobiele telefoon en haar favoriete Tv-serie. 
Ik probeer een moment mijn grote zorgen over de toekomst van mijn kinderen en mezelf even te ver-
geten. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat de angstaanjagende ontwikkelingen van het afgelopen 
anderhalf jaar spontaan ten goede zullen keren.  
Lees verder https://www.janbhommel.com/post/der-neue-untermensch 
 
 
Professor Theo Schettens, nu stoppen met de mRNA vaccins 
Het gaat over weten en geweten. Zijn slotconclusie: ‘het gaat over vaccineren op zich en niet over 
volksgezondheid!’ 
https://groene-rekenkamer.nl/12684/interview-met-professor-theo-schetters/ 
 

_____________________________________________ 
 

Toepassingen van grafeen 
 
Vergeet in onderstaande tekst niet dat maar liefst 98 tot 99% van de Covid injecties uit grafeenoxide 
bestaat. Grafeen is een giftig nano-materiaal, dat onze hersenen kan binnendringen, en is ook nog eens 
een supergeleider, zodat de mens onderdeel kan worden van het Internet of Things. 
 
Een persbericht van INBRAIN Neuro-electronics van 30 maart 2021:  
 
“Grafeentechnologie is volwassen geworden en is klaar voor de volgende uitdaging. Deze investering 
is een belangrijke opstap naar ons doel, om de manier waarop neurologische aandoeningen worden 
behandeld te transformeren.” 
 
“Wij zijn wetenschappers, artsen, techneuten en liefhebbers van de mensheid, met de missie om 
neuro-elektronische interfaces te bouwen om hersenaandoeningen te genezen. We gebruiken Gra-
feen, het dunste materiaal dat de mens kent, om de nieuwe generatie neurale interfaces voor hersen-
herstel te bouwen, om patiënten over de hele wereld te helpen.” 
 
“Grafeen is het volgende grote ding in bio-engineering-materialen, die pijlers zijn voor de volgende 
generatie elektrotherapieën in het gestaag groeiende veld van neuromodulatie.” 
 
“Onze grafeen-herseninterfaces hebben het vermogen om te lezen met een nooit eerder geziene re-
solutie, evenals het detecteren van therapie-specifieke biomarkers, en het activeren van zeer focale 
aangepaste neuromodulatie voor betere resultaten in gepersonaliseerde neurologische therapieën.” 
“Grafeen: het dunst bekende materiaal, om stimulatie perfect aan te passen aan gerichte hersenana-
tomie.” 
 
Verder belooft het bedrijf, dat het ‘de kosten in de gezondheidszorg zal verminderen’. 
 
INBRAIN is medelid van Graphene Flagship, waar ook de EU deel van uitmaakt. 
Er is een doelgerichte en multidisciplinaire werkgroep samengesteld, bestaande uit meerdere aange-
sloten bedrijven (farmacie) en onderzoekers. Hun doel is om het potentieel van grafeen en aanver-
wante materialen volledig te benutten, om bij te dragen aan het wereldwijde front tegen de huidige 
‘ongekende maatschappelijke uitdaging’. 
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Opmerkelijk is, dat de groep het volgende gaat onderzoeken: 

• de remming van het virus door grafeen en verwante materialen te gebruiken, verspreid in op-
lossingen 

• of grafeen en verwante materialen dezelfde capaciteit hebben als antivirale middelen, zoals 
reeds aangetoond tegen bacteriën 

• hoe grafeen en verwante materialen te veranderen met antivirale middelen 

• hoe chemisch op maat gemaakte materialen te ontwerpen, om ofwel de kleefkracht van virus-
sen te bevorderen en hun biologische activiteit te remmen zodra ze zijn geabsorbeerd, of om 
virussen af te weren 

• hoe gecoate oppervlakken te ontwerpen, die beter bestand zijn tegen herhaald reinigen 

• hoe desinfecterende oplossingen en schoonmaakmiddelen met grafeen en aanverwante ma-
terialen samen te stellen, om oppervlakken te reinigen 

• hoe wegwerpmaskers, schorten en draagbare weefsels te ontwerpen, met een grotere on-
doordringbaarheid voor virussen 

• hoe technologieën voor persoonlijke beschermingsmiddelen te ontwikkelen, die een barrière 
kunnen vormen tussen de omgeving en het menselijk lichaam 

• hoe smart, slim weefsel te creëren, dat dankzij het ontwerp niet alleen antivirale kenmerken 
heeft, maar ook andere functies 

• hoe nieuwe chemische, elektrochemische en optische sensoren te ontwerpen, met een hoge 
specificatie voor vroege diagnostiek, en voor draagbare diagnostische apparaten 

• de bredere uitdagingen van wereldwijde pandemieën, zoals hoe grafeen en aanverwante ma-
terialen het werken op afstand kunnen verbeteren: bijvoorbeeld door telecom en gegevens-
communicatie te verbeteren, of door de ontwikkeling van efficiëntere batterijen voor een 
nieuwe groene samenleving. 

(NB … een samenleving waar overigens niets groens of natuurlijks aan is.) 
 
Eerste INBRAIN product 
Wist u dat het eerste product van INBRAIN werd ontworpen om hersenactiviteit te lezen en te modu-
leren? Dit doen zij met behulp van AI, om aangepaste reacties te activeren voor neurologische thera-
pie, afgestemd op de persoon. 
 
 

Ontgiften nu het nog niet te laat is… het heeft nog zin voor de gevaccineerden 

zolang 5G nog niet verder geactiveerd is. 5G kan -afhankelijk van de gekozen frequentie- alle lichaams-
cellen beschadigen waar grafeenoxide in aanwezig is. Hersencellen dus ook. 
 
Het advies van Dr. Judy Mikovits is: N-Acetylcysteïne om het Grafeen oxide te detoxen en Dimethylgly-
cine om het mRNA te laten stoppen spike eiwitten te produceren. Het zijn beide natuurlijke middelen. 
Vertaalde en iets aangepaste transcriptie: https://rumble.com/vk4c5q-la-quinta-columa-informs-on-
antioxidants-that-degrade-graphene-oxide.html 
Met dank aan Hanna Baars 
 
‘Wel, goedenavond iedereen. 
Ik besloot deze video te maken, omdat mensen mij vragen hebben gesteld over antioxidanten…  
Het is een video die u gezien moet hebben, vooral voor de volgers van La Quinta Columna, die zich 
bewust zijn van de relevantie van grafeenoxide vanuit een verontrustend oogpunt, omdat het de ‘hui-
dige ziektebeelden’ veroorzaakt. 
Dankzij wetenschappelijke artikelen die we hebben gezien, weten we dat elke antioxidant, vooral de 
hoofdantioxidant Glutathion, grafeenoxide afbreekt. Glutathion kan de toxiciteit zelfs tot nul reduce-
ren. En dat hebben we aangetoond. 
  

https://rumble.com/vk4c5q-la-quinta-columa-informs-on-antioxidants-that-degrade-graphene-oxide.html
https://rumble.com/vk4c5q-la-quinta-columa-informs-on-antioxidants-that-degrade-graphene-oxide.html
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We hebben het empirisch bewezen, door mensen die hun eigen of verworven magnetisme presen-
teerden, na de ‘invasie’ van grafeenoxide via de geïnoculeerde route, dus via het vaccin, of via andere 
toedieningsroutes. Dus, zoals u weet, hebben we logischerwijs ook glutathion tussen de antioxidanten 
die grafeenoxide kunnen afbreken, en het herstel van het lichamelijk evenwicht mogelijk maken… 
Ik ga u laten zien wat ik in huis heb, en wat naar mijn mening geweldig is, omdat er bewijs is op basis 
van de wetenschappelijke artikelen die we hebben gezien. Dit zijn voedingssupplementen, zonder me-
dische contra-indicaties, zolang u de doses neemt die op de bijsluiter staat. En ze hebben niet eens een 
recept nodig… Het is echter raadzaam in verband met de specifieke omstandigheden van elke persoon, 
intrinsieke variabelen van het individu, uw arts-apotheker te raadplegen. Oké? 
 
N-acetylcysteïne (NAC) 
Allereerst is, – ongeacht het merk – 750 mg N-acetylcysteïne (NAC) goed. De meest voorkomende sa-
menstelling is 600 mg. N-acetylcysteïne zorgt ervoor, dat het lichaam glutathion endogeen afscheidt. 
Voor mij is het de meest effectieve antioxidant. Neem ’s morgens één capsule als preventieve behan-
deling. Mensen, die een ernstiger ziektebeeld doormaken, zullen eerst de dosering moeten raadple-
gen. Neem echter hoe dan ook één capsule in de ochtend. Dat is hoe het moet worden ingenomen. 
Bijna alles wat we hier gaan zien, wordt ’s morgens ingenomen. De reden hiervoor is, dat na maagle-
diging of vasten alles, wat het eerst in het lichaam komt, behoorlijk beter wordt opgenomen. Dit is een 
gouden regel bij alle soorten supplementen. N-acetylcysteïne is een must. 
 
Glutathion (S-Acetyl-L-Glutathion) 
Voor het geval dat u geen N-acetylcysteïne wilt consumeren, bestaat er ook Glutathion om recht-
streeks in te nemen. Ik geef de voorkeur aan NAC, omdat het ervoor zorgt dat het lichaam endogeen 
glutathion gaat afscheiden, net zoals het dat doet als men intensief sport. Als men sport, gaat men 
endogeen glutathion afscheiden. Het is heel veilig, omdat het lichaam 100% van dat glutathion ge-
bruikt. Eén tablet of capsule in de ochtend. 
 
Regulier glutathion wordt door het lichaam niet  goed opgenomen. Slechts 25% – 30% ervan wordt 
opgenomen, afhankelijk van de persoon en zijn maagconditie. Maar  
S-Acetyl-L-Glutathion wordt wél goed opgenomen. Als we N-acetylcysteïne een week lang innemen, 
kunnen we, zo we dat willen, overstappen naar S-Acetyl-L-Gluthathion. Oké? Maar, zoals ik al zei, N-
acetylcysteïne is het meest veilig, omdat het lichaam het glutathion endogeen zal afscheiden en zo 
optimale niveaus van glutathion op endogene wijze zal handhaven.  
 
Zink 
Hier is nog een antioxidant die u in huis zou moeten hebben. Ik heb u verteld, dat de belangrijkste N-
acetylcysteine is, maar zink is dat ook! Oké? U kunt het vinden in 25 mg, 30 mg, 45 mg, en zelfs 50 mg 
tabletten. Of u neemt gewoon 2 tabletten van 25 mg. Dit is een sporenelement, dat speciaal voor 
sporters is geïntroduceerd, en aangevuld met één zinktablet per dag. In de ochtend dan: N-acetylcys-
teïne en zink. Deze twee antioxidanten zijn essentieel voor de afbraak van grafeenoxide! 
Met deze twee antioxidanten heb ik persoonlijk vooral mensen geholpen, die last hadden van magne-
tisme na inenting. Mensen met twee doses van Pfizer, echter, na twee weken was het verdwenen. 
Oké? Nu, aangezien dit antioxidanten zijn, zal elke soort antioxidant hen helpen. Laten we zeggen, dat 
glutathion de belangrijkste antioxidant is. Het is de beste in termen van zijn antioxidatie en degradatie 
capaciteit. Maar er zijn ook nog andere zeer krachtige antioxidanten! 
 
Astaxanthine 
Deze op de lijst is wat duurder. Het is Astaxanthine 5 mg. Dat is de commerciële dosering… Veel men-
sen die het innemen, merken dat het ook hun gezichtsvermogen verbetert. [Amen!] 
Astaxanthine kan worden ingenomen samen met de andere twee antioxidanten, die al genoemd wer-
den, de antioxidanten waarvan ik je verteld heb dat ze essentieel of onmisbaar zijn… Astaxanthine is 
wat de oranje kleur geeft aan schaaldieren en schelpdieren. Voedsel waarvan ons immers door de   
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autoriteiten werd verteld, om het niet te consumeren na vaccinatie. U weet nu ook waarom! U kent 
de reden. Astaxanthine wordt meestal gewonnen uit algen. 
 
Quercetine 
Een andere vrij belangrijke antioxidant is Quercetine… Ongeacht het merk, kies het merk dat deze 
antioxidant in hoge doses aanbiedt. In de programma’s van La Quinta Columna zagen we studies, die 
verwezen naar gevallen van COVID-19, behandeld met Quercetine, en met zeer goede resultaten. Het 
is ook een zeer goede antioxidant. U weet nu ook waarom. Wat het doet, is het verhogen van de ni-
veaus van glutathion, en antioxidanten in het algemeen, die de recitatieve stress, veroorzaakt door het 
giftige grafeenoxide, gaan aanpakken. 
Hoewel ze op de Spaanse radio en televisie zeggen van niet, is grafeenoxide geïntroduceerd in flesjes 
en via andere toedieningswegen, zoals mondkapjes – die dan wel werden teruggetrokken maar nog 
steeds in de handel zijn – de PCR-tests, kompressen, door het inademen van de lucht, zelfs inhalatie, 
voedsel, kleding, drinkwater, enzovoorts. Omdat dit alles deel uitmaakt van een agenda van uitroeiing 
en dood! Dus quercetine is ook erg belangrijk. Zoals ik al zei, ik heb het over die ik persoonlijk ken. 
 
Vitamine D 
Een andere universele antioxidant, die niet zo krachtig is als astaxanthine of quercetine, maar die toch 
ook zeker helpt, is elke dag Vitamine D in de samenstelling van vitamine D3. Net als de andere antioxi-
danten kunt u ’s morgens één pil innemen. Of als u dat liever doet: ’s morgens een half uurtje zonnen 
[zonder zonnebrandbescherming]; dat is ook heel erg gezond! 
In de Scandinavische landen, waar nauwelijks zon is, wordt 80% van de bevolking gesupplementeerd 
met vitamine D3… Alles wordt ’s morgens ingenomen. 
 
Mariadistel 
De antioxidant die ik u nu laat zien, is de beste lever- en maagbeschermer die er is! Het is Mariadistel, 
wat ook een goede antioxidant is. Zoals u ziet, worden de meeste van deze supplementen uit planten 
gewonnen. Sommige zijn synthetische chemicaliën, maar geen chemicaliën vanuit farmacologisch of 
medicinaal oogpunt. Mariadistel is een antioxidant supplement; ook dit kunt u innemen… 
 
Melatonine 
En tenslotte hebben we hier een supplement met radiostraling beschermende werking. U weet vast 
wel waarom: Melatonine. Ziet u? Pure melatonine. Dit formaat is 1 mg. Er zijn samenstellingen tot 1,9 
milligram [en zelfs nog veel hoger]. Dat wil zeggen, u kunt makkelijk nagaan welke dosering u kunt 
nemen door te googelen. Melatonine wordt ’s nachts aangemaakt, oké? 
[Houd u er rekening mee, dat slechts een zeer kleine dosis nodig is – meestal 0,25 mg of 0,5 mg om 
mee te beginnen, en u kunt het vanaf daar aanpassen indien nodig. Een hoge dosis kan namelijk zelfs 
averechts werken! – Dr. Mercola, als ik mij goed herinner] 
Omdat juist de elektromagnetische velden melatonine remmen, verhindert dit het lichaam om op na-
tuurlijke wijze melatonine af te scheiden. Dat is waarom straling verandering van slaapcycli veroor-
zaakt. Omdat melatonine een hormoon is, dat gerelateerd is aan de regulatie van deze cycli. Dus, het 
wordt ’s avonds ingenomen. 
Met dit alles, zorgt u ervoor dat u een zeer hoog niveau van antioxidanten hebt. Onder normale om-
standigheden zijn ze meestal hoog, maar ze zijn afhankelijk van variabelen, zoals leeftijd, lichaamsbe-
weging, obesitas, gezond leven, gezonde voeding, enzovoorts. Jonge mensen hebben zeer hoge ni-
veaus van glutathion. Maar als ze een giftige stof in hun lichaam hebben, ervaren ze een duidelijke 
vermoeidheid. Het is de vermoeidheid, die mensen die gevaccineerd zijn meestal voelen. Dat gebeurt, 
omdat er in ons lichaam altijd al een inwendige strijd gaande is tussen de oxidatieve stress, veroorzaakt 
door de toxische stof, en de lichaamsreserves aan glutathion en antioxidanten. 
  

https://eindtijdnieuws.com/vitamine-d-tekort-een-wereldwijde-epidemie/
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Als de balans doorslaat in het voordeel van de ‘soldaten’, die de toxische stof tegengaan, dan wordt 
het evenwicht hersteld. Het keert dan terug naar een normaal evenwicht binnen een paar dagen, zoals 
we hebben gezien bij familieleden die de injecties hadden genomen… 
Nu, ik denk dat dit ongeveer alles is.’ 
 
Straling en 5G 
‘Ik wil nog wel opmerken, dat grafeenoxide reeds schade aanricht, maar wat het nu aanricht is nog niet 
zo veel vergeleken met de schade, die het aan het lichaam zal toebrengen, wanneer de 5G-technologie 
is geactiveerd. Door die bandbreedte frequenties zal de giftigheid van grafeenoxide zeer sterk toene-
men! Dus frequenties verbreken dan snel dat evenwicht, en triggeren het ontstekingssyndroom, een 
instorting van het immuunsysteem, veranderde oxidatieve stress, zeer snel – binnen enkele uren – 
cytokinenstorm, bilaterale longontsteking, en alles wat u kent als COVID-19 symptomen. Of de neuro-
logische COVID-19, wanneer u het grafeen al in uw hersenen hebt. Dat gebeurt normaal na iedere 
vaccinatie, omdat het magnetisme zich verplaatst van de arm naar het hoofd en het gehele lichaam.’ 
Ricardo Delgado 
 
NB   
Het advies van Dr. Judy Mikovits is: N-Acetylcysteïne om het Grafeen oxide te detoxen en Dimethylgly-
cine om het mRNA te laten stoppen spike eiwitten te produceren. 

_____________________________________________ 
 

Het moment van wakker-worden terughalen. 
 
Wie de volle omvang van deze corona-toestand gaat beseffen, dreigt gek te worden. Althans dat over-
komt mij. Je hebt sterke zenuwen nodig en heel veel moed om het besef van wat er aan het gebeuren 
is toe te laten. Een beetje moed heb ik wel. Maar sterke zenuwen niet. Dat besef moest ik ook toelaten 
om er iets aan te kunnen doen. De vraag hoe kan ik – naast enkele supplementen - mijn zenuwen 
versterken om te blijven onderzoeken en onder ogen te durven zien wat er wereldwijd plaatsvindt. Die 
vraag moest ik allereerst beantwoorden. Een andere vraag is natuurlijk wat kan ik doen zodat mensen 
zich niet meteen afsluiten als ik met waarschuwingen en verontrustende feiten aankom. Hoe krijg ik 
mensen wakker die helemaal niet wakker wíllen worden? 
 
Om de zenuwen te helpen probeerde ik stil te worden van binnen of te mediteren; dat lukte van geen 
kant. Het gedruis van oprukkende ellende werd alleen maar sterker. Om rustig te worden ontdekte ik 
dat ik iets leuks moest doen; iets wat plezier en voldoening geeft, maar niet moeilijk of gecompliceerd 
is. Bijvoorbeeld de lelijke lak van een oude houten kast of tafel af schrapen en het hout glad te schuren. 
Dan te genieten van de mooie houtstructuur die tevoorschijn komt. Niet alleen door ernaar te kijken, 
maar ook door het gladde schone hout te voelen! Of ga schilderen, niet om iets moois te maken, maar 
gewoon om van kleuren te genieten. Als het per ongeluk mooi wordt is dat ook weer iets om van te 
genieten. In de tuin werken en de geur van de aarde en kruiden op te snuiven helpt ook. Of ga de 
natuur in en praat met een boom; die kan goed luisteren en misschien praat ie wel terug. Dan ben je 
een van die bevoorrechte mensen die de stemmen uit de natuur verstaan.   
 
Wat er gebeurde was dat door concentratie op en bij zo’n bezigheid, het van binnen vanzelf stil werd 
en er zich een paar zinnige gedachten vormden. Spontaan, zonder enig gepieker vormde zich allereerst 
een vraag: ‘Wat was het moment dat jij wakker werd?’ Daar werd duidelijk niet mee bedoeld het mo-
ment van ontdekking dat Sinterklaas of de Kerstman een verzinsel van de grote mensen was, maar wel 
de hypnose waar mensen door het corona-beleid in terecht gekomen zijn. Die herinnering kwam al   
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snel naar boven: ergens in 2018 zag ik op het internet een interview van een Amerikaans verslaggever 
met Bill Gates. Ik dacht altijd dat deze een weldoener der mensheid was, maar dit filmpje leerde me 
iets anders. En toen: “Als je dát nou eens vertelde aan de mensen die je dierbaar zijn. Vertel jouw 
moment van wakker worden compleet met de verbijstering, het ongeloof, de schrik en de emotie die 
je toen voelde en kijk wat er gebeurt…” 
 
Dat heb ik gedaan en het werkte; een goede vriend nam het serieus. Hij ging op internet naar dat 
filmpje zoeken, maar vond het niet. Aangezien hij het niet kon vinden kwam hij op de gedachte dat het 
misschien wel een fake-filmpje was geweest en daarom van internet was verwijderd, Of, dat ik het 
misschien niet goed begrepen had en liet hij zich toch maar vaccineren… Dus naast het verhaal, moet 
er ook nog een bewijs van waarheidsgehalte geleverd worden! Maar geluisterd had hij wel! Ik bleef en 
blijf het verhaal vertellen en bij sommigen dringt het door, zeker als zij op onderzoek uitgaan en wat 
meer Gates-uitspraken tegenkomen. En soms ontdekken ze zelfs dat de Bill en Melinda Gatesfounda-
tion vrijwel alle medicijnindustrieën sponsort en Bill bij de WHO een behoorlijke vinger in de pap heeft. 
De nieuwsgierigheid is gewekt en mensen gaan verder op zoek. Het mooiste is als mensen vragen waar 
ik mijn informatie vandaan haal en ik met Blckbox, Café Weltschmerz en nog enkele zeer waardevolle 
bronnen aan mag komen. 
 
Misschien, als ik een tv had – die ik niet wil – dat ik dan veel eerder wakker was geschrokken, maar in 
ieder geval gebeurde dit in 2018. Op zoek op mijn laptop naar iets anders, kwam het volgende You-
tube interview in beeld: De Amerikaanse interviewer sprak zich waarderend uit tegen Bill Gates over 
het feit dat hij Afrikaanse landen voorzag van gratis of/en goedkope vaccins. (Waarschijnlijk tegen ma-
zelen en dergelijke). Toen kwam de vraag die mijn aandacht had: “Maar er zijn toch veel meer en 
dringender noden; kinderen sterven de hongerdood in sommige gebieden, waarom biedt u daar geen 
hulp voor?” Het spontane onmiddellijke antwoord was letterlijk: “Er is toch overbevolking?” Daarbij 
had zijn gezichtsuitdrukking iets van: “Ben je nou zo dom dat je dat niet snapt?” De interviewer was 
even onthutst, maar stapte snel op een ander onderwerp over alsof hij deze uitspraak niet had ge-
hoord... Ik was verbijsterd en kon in eerste instantie niet geloven wat ik net wél gehoord en gezien 
had!  
 
Wat ik toen nog niet wist was dat de ouders van Bill voorstanders waren van eugenetica. Zij ijverden 
voor geboortebeperking en abortus. De zoon is dus opgegroeid in een sfeer van ‘er zijn te veel mensen 
op deze aarde, daar moet iets aan gedaan’. Welnu, dat lukt al aardig; de gevolgen van de Covid-vacci-
naties zijn nu al verschrikkelijk, al tracht men dat officieel te verzwijgen. Hier is al genoeg informatie 
over voor wie wíl weten. Waar het mij om gaat is hoe houden we vol zonder gek te worden en daarvoor 
schreef ik bovenstaande handreiking. Ik reik uit naar wie dit leest eveneens met de vraag wat is 
uw/jouw moment van ‘wakker worden’? Deel het, grote kans dat je degene die jou dierbaar is bereikt. 
Overigens, ik ben er ook nieuwsgierig naar; zeker als ik het mag delen! 
En ontspan af en toe; een leuk voorbeeld is Ad Nuis die ik op Café Weltschmerz ‘tegenkwam’. Zie on-
derstaande link. 
 
Gegroet, 
Christine  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UhltOmkv1Qo 
 
extra noot van de schrijfster: ook het zoeken naar eetbare kruiden zal helpen en in de boeken van 

Anneke Bleeker zijn  heerlijke recepten hiervoor zijn te vinden!        
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UhltOmkv1Qo
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Een watertje met... 
 

Een algemene slogan van ons. 
Een watertje met... 
In deze kraantjes kan schijfjes 
komkommer, Oost-Indische kers 
en munt. 
Zomaar een variatie, laat je inspi-
reren. 
 
Anneke 
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Bestaansrecht 
Licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen 
Door Maarten Oversier 
 
De bekende regressie-reïncarnatietherapeut Maarten Over-
sier lanceert met “Bestaansrecht” zijn spectaculaire debuut op 
3 september 2021 
 
Ruim 25 jaar intensieve reïncarnatie therapeutische praktijk-
voering met zo’n 15000 sessies leggen de ongekende diepere 
oorzaken bloot van onze ‘moderne’ blokkades, ziekten en aan-
doeningen.  
Als therapeut en internationaal docent ontdekte Maarten dat 
de ons bekende actuele klachten in de basis altijd oorzakelijk 
te relateren zijn aan het leven van onze voorouders. De india-
nen, bij wie hij tientallen jaren intensief werd opgeleid, vertel-
len al eeuwen dat hun invloed op ons huidig leven enorm on-
derschat wordt.  
 
Zodoende wist hij niet alleen een werkveld bloot te leggen met een gigantisch transformerend poten-
tieel, maar ook diepe voorouderlijke inzichten met bijbehorende genezingsprocessen toegankelijk te 
maken. De traumatische en veelal verdrongen ervaringen van onze vaders, moeders, (overgroot) opa’s 
en oma’s ontstonden in grote mate in de afschuwelijke olievlekken rond de invloed van twee wereld-
oorlogen en die van de kerk.  In de verbinding met hen liggen eveneens de thema’s en ladingen beslo-
ten die wij vanuit vorige levens meedragen.  
 
Aan de hand van zeer indrukwekkende praktijkvoorbeelden en opzienbarende herstelverhalen van cli-
enten legt Maarten in Bestaansrecht uit hoe deze invloeden herkend en ontkracht kunnen worden. 
Hierachter openbaart zich bovendien een scenario waaruit blijkt dat de mensheid al vele eeuwen be-
wust getraumatiseerd en geknecht wordt.  
De verbluffende resultaten van zijn werk, waarbij cliënten zelf actief betrokken zijn bij hun transfor-
matieprocessen met de bijbehorende ongelooflijke inzichten, verdienen het voor het grote publiek 
bekend te worden. Filmscenario Het boek leest als een spannend filmscenario dat je wereldbeeld kan 
veranderen.  
Noodlottige ongevallen, misbruik, extreme armoede, ontberingen, verraad en gedwongen abortussen 
uit vervlogen tijden, het komt allemaal voorbij.  
 
Bestaansrecht staat garant voor een adembenemend leesavontuur waarin de herkenning van persoon-
lijke thema’s uit je eigen familiegeschiedenis je direct raken.  
Met een prachtig voorwoord van Marcel Messing. 
 
Details:  
Verschijnt: 1 september 2021, Gebonden | Prijs: € 29,95  
Aantal pagina's: 320/harde kaft/kleur  ISBN: 978-94-93191-70-9 
 
https://www.maartenoversier.com/boek?fbclid=IwAR3pTjQsmVDMzKAhTZtHFl4LerAZ05FqeO-
CAc83ynuzf4eGl6aCU5B9I6Cc 
 
Maartens staat als spreker op onze lijst van de Gezond Verstand Lezingen. 
  

https://www.maartenoversier.com/boek?fbclid=IwAR3pTjQsmVDMzKAhTZtHFl4LerAZ05FqeOCAc83ynuzf4eGl6aCU5B9I6Cc
https://www.maartenoversier.com/boek?fbclid=IwAR3pTjQsmVDMzKAhTZtHFl4LerAZ05FqeOCAc83ynuzf4eGl6aCU5B9I6Cc
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