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Voorwoord
Op een mooie zondagochtend lekker met de hond buiten wandelen en genieten van het
Heempark. Elke dag weer blij met mijn Beitske, ik moet eruit, weer of geen weer. Het verzet
de zinnen en het is meestal goed toeven buiten. Als je een hond hebt ervaar je dat het minder
vaak regent dan we denken. Ik loop maar een enkele keer in de stromende regen.

Genieten hebben we ook regelmatig met groepjes gedaan de afgelopen maand zoals jullie in
deze nieuwsbrief kunnen lezen. We moeten in deze tijd zelf de slingers ophangen is een veelvuldige uitspraak van Anneke de laatste tijd. Onze dank aan Anneke voor de foto’s en bijbehorende teksten. Anneke deelt ook een stuk over de cursus Het Wilde Genieten en aanverwante zaken zoals projecten die we willen ondersteunen!
Dank ook aan onze vaste schrijvers Arie, Geertje en Leo. De laatste deelt weer diverse bijdragen die passen bij de onrustige en bizarre tijd waar we in leven. Corona is een hot item met
de besmettingen en de derde prik op komst, dus toch weer de nodige aandacht van diverse
schrijvers.
We hebben een leuke ‘december’ aanbieding voor de nieuwe kaartensets; 4 sets is 40 kaarten
halen en 3 sets is 30 stuks betalen. De aanbieding is geldig tot 12 december!
Ik wens jullie weer veel leesplezier en tot de volgende maand
Barbera Smit
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Boek van de maand
Weer een paar interessante boeken om te delen deze maand.
Wij zijn echt super blij dat er regelmatig boeken worden aangeschaft via onze link! Waarvoor
onze dank

Energievampiers ontwijken
dr. Christiane Northrup
Een handleiding van een empaat om relaties die je uitputten te vermijden,
je gezondheid te herstellen en weer op krachten te komen
Empaten bezien het leven door de ogen van mededogen en zorgzaamheid. Zo zijn ze geboren. Dit heeft tot gevolg dat ze een enorme hoeveelheid innerlijk licht met zich meedragen. Ze zijn echter ook de favoriete
prooi van ‘vampiers’ die zich voeden met de energie van empaten, waardoor hun leven op ieder niveau verstoord wordt, fysiek, emotioneel en
financieel.
In ‘Energievampiers ontwijken’ heeft dr. Christiane Northrup informatie
verzameld uit de meest recente onderzoeken op dit opwindende, nieuwe
gebied. Daarnaast deelt ze haar eigen levenservaringen en de verhalen
van mensen uit haar wereldwijde netwerk. Door te leren hoe we energievampiers kunnen identificeren voordat ze ons in hun greep krijgen, kunnen we leren hoe we ze uit ons leven kunnen weren, onze gezondheid kunnen terugwinnen en het
gevoel van kracht, vitaliteit en geluk kunnen herstellen, waarvan ze ons beroofd hebben.
In dit boek laat dr. Northrup zien
• hoe we energievampiers kunnen herkennen, hun tactieken kunnen ontwijken en onze eigen
energie terug kunnen pakken.
• hoe de dynamiek van vampier-empaatrelaties werkt en hoe vampiers de energie van anderen
gebruiken om hun eigen disfunctionele leven te voeden.
• hoe je kunt leren om de vampiers in jouw leven te identificeren.
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665560&PC=427870AA

Wat je over orgaandonatie zou moeten weten
Hoe kun je nu levende organen uit een dood lichaam halen?
Ger Lodewick.
Dit boek is het meest uitgebreide, informatieve boek over orgaandonatie.
Voor wie zich wil registreren, zich al heeft geregistreerd, twijfelt of zijn
registratie wil veranderen.
Niemand kan tegen het helpen van een ernstig ziek medemens zijn. Dat is
de reden waarom in Nederland zo'n 3,5 miljoen mensen een 'ja' hebben
laten registreren op de vraag: "Ben je bereid om na je dood je organen af
te staan voor een ziek iemand die hiermee verder kan leven?"
Maar deze vraag is niet helemaal correct. Hij zou moeten luiden: "Ben je
bereid je organen af te staan, ook als je zeker weet dat je nog leeft, maar
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wel hersendood bent verklaard, omdat je lichaam (lees hersens) niet meer reageert op bepaalde prikkels? Ben je bereid om je dan zonder narcose open te laten snijden, terwijl de kans groot is dat je alles
voelt en je vóór de operatie wellicht nog bij had kunnen komen?"
Als de laatste vraag zou worden gesteld zouden weinig mensen zich meer laten registreren en zouden
er in het medische circuit bijzonder weinig organen terechtkomen.
Noot van de redactie:
Elke Nederlander vanaf 18 jaar staat met een ja geregistreerd in het Donorregister, tenzij je dit zelf hebt
gewijzigd in een nee. Ieder is vrij om een eigen keuze te maken. Belangrijk om erover na te denken en
voor jezelf te beslissen. Dit boek kan een goede raadgever zijn.

Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872763&PC=427870AA

Het kokosoliewonder
inclusief 50 heerlijke recepten
Bruce Fife
Wijd en zijd erkend als een van de toonaangevende autoriteiten op het
gebied van de voordelen van kokosolie, verschaft dr. Bruce Fife actueel
onderzoek en cruciale informatie, inclusief de laatste onderzoeken over
het verband tussen kokosolie en voordelen met betrekking tot de functie
van het hart, het voorkomen van de ziekte van Alzheimer, lichamelijke
ontgifting, afvallen en vele andere, belangrijke onderwerpen op het gebied van de gezondheid.
Wanneer het als een voedingssupplement, bij de voedselbereiding of als
directe toepassing op de huid of het haar wordt gebruikt, blijkt kokosolie:
• gewichtsverlies te bevorderen
• te helpen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, artritis, de ziekte van Alzheimer en vele andere degeneratieve aandoeningen
• het immuunsysteem te versterken
• de spijsvertering te verbeteren
• vroegtijdige veroudering van de huid te voorkomen
• de huid en het haar mooier te maken
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872732&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!
Barbera
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Beste allemaal,
Even een extra - noem het
- nieuwsbrief, alleen dit is
niet de invulling zoals de
maandelijkse nieuwsbrief
‘Het Wilde Genieten’, maar
een toelichting en aanvulling op dat wat er nu via
Project7-blad aan het ontvouwen is.
Allereerst…
We geven drie maandelijkse nieuwsbrieven uit.
Alle drie staan op de site.
•
Project7-blad
•
Junior
•
Het Wilde Genieten
De ‘Junior’ is zeer geliefd
bij ‘oudere junioren’ om
zijn puur natuurlijke en gezellige inhoud.
Eigenlijk is deze nieuwsbrief het kleine broertje
van ‘Het Wilde Genieten’.
Alle drie nieuwsbrieven
krijgt iedereen gratis en
voor niets, daar verandert
helemaal niets aan.
Afgelopen maand kreeg ik namelijk weleens vragen hierover omdat we nu ook ‘Cursus het
Wilde Genieten’ via Project7-blad zijn gaan uitgeven.
Dat staat los van elkaar.
Maar wie met de wekelijkse cursus meedoet, krijgt wel automatisch de nieuwsbrief ‘Het Wilde
Genieten’ als hij of zij deze bij aanmelden van de cursus nog niet ontvangt.
Hoe de cursus is ontstaan en werkt dat ga ik hier niet nogmaals uit de doeken doen, dat kun
je allemaal lezen op bladzijde 16 van de laatste nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ en om je
even van dienst te zijn hieronder de link.
Klik op onderstaande link naar de nieuwsbrief, versie oktober 2021:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-HET-WILDE-GENIETEN-OKTOBER.pdf
Via de deelnemers van de cursus kunnen we nu twee projecten ondersteunen.
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Het voedselbos in Menaldum (Friesland, vlakbij Franeker) mag het bedrag dat nog openstond
om beplanting aan te schaffen via Project7-blad laten lopen.
De penningmeester zal de facturen betalen zodra dat aan de orde is.
Zo mag ook ‘Kinderboerderij Daalhoeve’ in Maastricht een flink aantal bomen aanschaffen.
Weet jij een goed project?
Wij, het bestuur van Project7-blad willen eens in het kwartaal een keuze maken uit dat wat
we aangereikt krijgen, om een steentje bij te dragen.
Het gaat om natuurlijke projecten, denk aan projecten voor kinderen, voedselbossen, dorpstuinen waar meerdere gezinnen van kunnen genieten. Van alles is mogelijk, als de projecten
maar uitgevoerd worden volgens biologische wegen en/of Permacultuur.
Wie iets weet mag de personen die met dat bewuste project bezig zijn met ons in contact
brengen en dan krijgen zij de gelegenheid om uit te werken, te onderbouwen, wat zij willen
ondernemen en welk onkostenplaatje daaraan hangt.
Wij laten ons verrassen.
anneke@project7-blad.nl
Deelnemers voor deelnemers…
Via de deelnemerslijst, waar personen op staan die meedoen met de wekelijkse cursus, noem
het ‘cursus’ tussen aanhalingstekens, ontstaan leuke middagen en andere contacten.
We noemen het een cursus maar wat we eigenlijk doen is elk weekend een plant, boom, struik,
kruid of bloem belichten, in de schijnwerpers plaatsen en daarbij culinaire tips geven met
voorbeelden ter inspiratie.
Dat is het, niets meer en niets minder. Wel uitgebreid en het is natuurlijk de bedoeling dat
iedereen er minstens iets uithaalt en er iets mee doet, maar die verantwoording ligt bij iedereen zelf.
Wij proberen te inspireren en daar blijft het bij en dat noemen we dan cursus.
Dus geen dwang, maar het is wel slim om de info niet te negeren.
Zeker gezien de tijd waarin we leven, daarom zijn we dit ook gaan ondernemen.
De groente groeit op vele plaatsen voor onze voeten, zeker weten dat ook jij, als je over een
tuin beschikt, planten, bomen, struiken hebt staan waarvan je nu niet weet dat je er culinair
ook iets mee kunt.
We belichten gewassen uit de tuin en vrije natuur, dus ook wat je nu nog wellicht als onkruid
ziet.
Onkruid is een kruid dat groeit op een plek waar jij het niet wenst!
Deelnemers voor deelnemers…
Door de landelijke lijst met namen, woonplaatsen en mailadressen, ieder in de juiste provincie
weergegeven kunnen deelnemers elkaar benaderen, vragen stellen, samen iets ondernemen.
Denk aan in het voorjaar planten/zaden ruilen.
Denk aan… jij wilt een plant gebruiken omdat deze net dat weekend via de cursus in beeld
komt maar je hebt dat gewas niet. Wellicht iemand uit je regio wel.
Zo dus.
Maar ook…
Samen zuurkool maken, groentebouillon maken, kruidenzout maken, eieren inmaken, citroenen inleggen, kruidenazijn maken, samen een ‘High tea’ organiseren, bedenk het maar.
Samen buiten kokkerellen, samen…
In kleine groepjes bij elkaar thuis en wie anderen wil ontvangen kan dat kenbaar maken.
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Wij, Barbera en ik gaan naar verschillende middagen vanuit het bestuur van Project7-blad.
Recent reden we naar Drenthe om bij een deelnemer thuis met een aantal anderen die zich
hadden opgegeven zuurkool te maken.
Eerdaags gaan we naar een High tea in Friesland, bij een deelneemster waar anderen komen
en ieder brengt iets culinairs in.
Twee dagen later gaan wij weer naar een High tea maar dan in Noord-Holland.
Ja, wij hangen zelf de slingers op want dat is superbelangrijk in deze bizarre tijden.
Weer een andere middag in Noord-Holland bezoeken we, weer even later, en dan staat een
Fire Cider maken op het programma.
Groentebouillon gaan we ook in Noord-Holland laten maken.
In december een High tea eveneens in Noord-Holland en in Overijssel laten we eieren inmaken, citroenen inleggen en kruidenazijn maken.
De onderwerpen komen op de agenda in overleg met de gastvrouw/-heer.
Vanuit de middag zuurkool maken in Drenthe komt nu maandelijks een middag op de agenda,
uitsluitend voor deelnemers. En daar hoeven wij niet meer bij te zijn.
De volgende keer gaan zij groentebouillon maken.
En op die middag bedenken zij samen wat er een maand later uitgevoerd kan worden.
En zo zie je, er zijn vele beperkingen maar we denken in oplossingen en niet in problemen.
De lezingen en studiegroepen zoals deze in het verleden draaiden hebben we vaarwelgezegd;
wanneer dat wellicht weer mogelijk is zonder beperkingen beginnen we daar niet meer mee.
De manier waarop er nu middagen ontstaan is een prachtige vervanging.
Deze middagen zijn kosteloos, iedereen voldoet alleen de onkosten van materiaal/ingrediënten.
Dat kan qua aanschaffen verdeeld worden, een paar kunnen het regelen, ieder kan met bepaalde onderwerpen zelf alles meenemen, maar net wat er ondernomen gaat worden maar
dat regelt zich vanzelf.
De middagen beginnen om 13.00 uur, welkom vanaf een half uur eerder en lopen tot… eind
van de middag. Het loopt zoals het loopt, dat heeft iedereen zelf in de hand. Wie met elkaar
een keer met een maaltijd wil afsluiten is daar ook vrij in, van alles is mogelijk.
Wie zich vanaf nu opgeeft…
Wie zin heeft om mee te doen omdat de voordelen van het netwerk superbelangrijk zijn kan
mij mailen: anneke@project7-blad.nl
De uitleg staat in de nieuwsbrief, de link werd eerder gegeven in dit schrijven, op bladzijde 16.
Wie zich opgeeft krijgt na betaling twee pakjes kaarten toegezonden en een zak thee.
Thee, diverse soorten kruiden en bloemen samen met gedroogde appeltjes.
Deze aanbieding met thee is geldig tot eind november.
Realiseer je dat er door alle beperkingen die ons opgelegd worden we toch echt zelf het heft
in eigen hand moeten nemen en niet afwachten om kennis te vergaren over dat wat allemaal
eetbaar is aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. Gratis te scoren nota bene.
EN… echt niet onbelangrijk is het deelnemersnetwerk.
Personen die samen de focus op een goede gezondheid hebben kunnen elkaar op vele fronten
van dienst zijn.
Als de nood aan de man komt… De één heeft dit, de ander heeft dat, in elke provincie staan
deelnemers op de lijst en ook een aantal in België en Frankrijk.
Dit is wat het voor iedereen kan opleveren.
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Elk weekend een uitleg in de bijlage van een mail.
Een deelnemersnetwerk en onderschat dit niet want in een paar provincies is dat al een behoorlijke lijst en er zijn er ook verschillende woonachtig in elkaars buurt, zelfde dorp of stad.
Vorig weekend kreeg ik een reactie uit Limburg. Drie dames hadden contact met elkaar gezocht, hebben gezellig theegedronken, gewandeld en gekletst, het klikte en ze willen dit weer
ondernemen. Ondertussen keken zij ook naar dat wat eetbaar is in de tuin van de gastvrouw.
Hoe leuk kan het zijn? Daar worden wij blij van, van dergelijke berichten.
EN… de deelnemers helpen goede projecten ondersteunen want ook dat is hier en daar superbelangrijk.
Gisteren liet Maria, een deelneemster zien wat zij had gemaakt van herfstbladeren.
Schitterend. De A4’tjes had ik gefotografeerd en dat is deze compilatie geworden.
Zomaar een idee wat deelnemers ook samen kunnen ondernemen.
Nu bladeren verzamelen, mooi plat laten drogen en met een stel samen een aantal gezellige
uurtjes beleven.
Mij heeft Maria op een idee gebracht. Vandaag begonnen met het drogen van bladeren om
daar eerdaags een mandala van
te maken.
Mooi in een lijst die ik heb, 50 bij
50 cm. Glas ervoor, ik zie het
voor mij.
Geinig voor weinig.
Of wat te denken van met een
groepje gezond vogelvoer maken?
Sauskommen, kopjes, mokken,
iedereen heeft wellicht genoeg
servies wat daarvoor gebruikt
kan worden. Afdankertjes waar
je verder niets mee doet.
Als het maar een oor heeft want
aan het oor moet het door middel van een touwtje opgehangen
worden.
Biologisch ossewit, kijk op internet of vraag bij biologische slagers, is de basis.
Gemengd vogelvoer, takjes die
meteen in het nog gesmolten
vet met voer gestoken moet
worden, tegenover het oor,
waar de vogels op kunnen staan.
Jaren geleden bedacht ik dit en
inmiddels zijn velen het na gaan doen, superleuk en echt een leuke klus om met een stel te
ondernemen.
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Welke deelnemers dit willen ondernemen kunnen dat aangeven en ze krijgen alle tips die nodig zijn.
Deelnemers voor deelnemers…
Dat is het enige waar we ons op blijven richten. We ondernemen dit allemaal met deelnemers.
We organiseren geen middagen waar workshopprijzen aan hangen, alles is laagdrempelig en
low-budget, met als idee dat dit door velen opgepikt gaat worden.
Wij helpen de bedachte datums delen en opgeven mag ook via ons lopen, zo helpen we elkaar
en kunnen we echt zeggen… Samen zaaien, samen oogsten.
Er komt weleens een vraag of niet-deelnemers mee mogen doen tegen betaling. Nee, in dit
geval houden we ons aan het concept, deelnemers voor deelnemers.
Er is voor velen van alles uitgevallen door de huidige opgelegde maatregelen, veel kan niet
meer op dit moment, dus de bijdrage voor Project7-blad zien wij als noodzakelijk, voor de
balans en om mooie projecten te ondersteunen.
De boeken en kaarten moeten ingekocht worden, alles bekostigen we van dat wat binnenkomt.
Kom maar op met een project die wat ondersteuning kan gebruiken…
Voel je welkom om mee te doen…
Wij gaan gezellig verder met de deelnemers die enthousiast zijn. Hieronder een impressie van
wat er op dit moment aan onderwerpen rouleert, maar dat kunnen nog veel meer mogelijkheden worden.
We ervaren onderling een positieve flow en alles wat je aandacht geeft groeit!
Hartelijke groet,
Anneke

Verantwoord vogelvoer maken

High tea

Bouillon mix maken

Zelf zuurkool maken

Fire cider maken

Verantwoord vogelvoer (net zelf gemaakt)
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Stook de vuren op!
De laatste week van oktober met een stel veel plezier beleefd aan het maken van fire cider en
buiten kokkerellen. In deze tijden moet je zelf je eigen feestje vieren. Een vurige middag!
Eerst met elkaar aan de slag om de fire cider te maken, een natuurlijk middel te gebruiken bij
griep en verkoudheid. Er gaat van alles in onder andere appelazijn, mierikswortel, gember,
kurkuma, peper, ui, knoflook. Mixen in de blender en vervolgens minimaal 4 weken laten
staan, elke dag even goed schudden, zeven en dan is het te gebruiken.
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En toen was het tijd om de vuren aan te steken.
Geïnspireerd door een Azerbeidzjaans stel die regelmatig filmpjes delen over hoe zij leven en
werken op het platteland. Zij laten zien hoe ze koken, braden, BBQ’en op de meest eenvoudige
manier en daarbij grote hoeveelheden groente en fruit inmaken voor de winter. We hebben
zelf ook stoofjes gemaakt in een zinken emmer met klei en stro en ook een mud-oven op een
grote boomstam.
Laat je inspireren:
Linkje naar het maken van een stoofje
https://www.youtube.com/watch?v=4tscalahJCQ
Linkje naar het maken van een mudoven.
https://www.youtube.com/watch?v=4CgsjAbZSFA
In de heksenketel werd soep gekookt, op het eigengemaakte stoofje werd zuurkool in de wok
gemaakt en op het gekochte stoofje wraps. Ook de zelfgemaakte mud-oven ging aan.
We zijn wel actief en doen graag leuke en gezellige dingen met elkaar.
Barbera en Anneke (foto’s)
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________________________________________________________

Dat was een supergezellige, waardevolle middag met een paar deelnemers van 'Cursus het
Wilde Genieten'...

Donderdagmiddag 4 november een hele gezellige middag in Drenthe beleefd met een aantal
deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'.
Wie met de wekelijkse cursus per mail meedoet krijgt de gelegenheid dit soort middagen mee
te maken.
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Samen iets ondernemen, in dit geval maakten allen een pot zuurkool. De volgende keer gaan
zij groentebouillon maken.
Het idee is dat de deelnemers zelf groepjes vormen, samen een leuke invulling aan de middagen geven, samen kennis delen, het gezellig hebben en geïnspireerd huiswaarts gaan.
Deze middagen kosten alleen de basic onkosten, denk aan ingrediënten/materialen.
Daarom alleen voor de deelnemers van de wekelijkse cursus.
Enne... cursus... wel met een knipoog; het is niet dat de deelnemers moeten studeren maar
zij krijgen wekelijks een document als bijlage in een mail gericht op een (wilde) plant, kruid,
bloem, struik of boom welke culinair is in te zetten.
Bij aanvang ontvangen de deelnemers iets leuks en op deze wijze vormt zich een netwerk door
het hele land en in België maar de nadruk ligt op regionaal contact met elkaar hebben.
Dit kan in de komende tijden nog wel eens heel waardevol blijken te zijn!
Wij doen ons best zoveel mogelijk personen met elkaar te verbinden en om hen heel veel
kennis aan te reiken, want er groeit meer voor je voeten dan je wellicht denkt, dat je in de
keuken kunt gebruiken.
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Deze donderdag waren we in Drenthe te gast bij een deelnemer waar enkele anderen kwamen.
We zijn Barbera en onder getekende.
Samen gaan we ook weer elders helpen Fire Cider maken, groentebouillon maken, zuurkool
maken, een ‘High tea’ met elkaar invullen, in het voorjaar buiten kokkerellen, genoeg wat we
nog kunnen ondernemen.
Wij helpen hier en daar ‘een slinger geven’ en vanuit de deelnemers groeit er dan wellicht ook
weer wat.
Uit deze middag in Drenthe komt in elk geval een vervolg op een vast moment in de maand.
En… Er ontstaan mooie contacten.
Anneke
anneke@project7-blad.nl

________________________________________________________

We hingen zelf de slingers op! Dat was waardevol en gezellig...
Woensdag 10 november hebben we met een aantal personen zelf de slingers opgehangen.
We kijken terug op een heerlijke middag. Kaarsje aan, bloemetje erbij, luisteren naar elkaar,
wat in deze tijd superbelangrijk is. SUPERBELANGRIJK!
Elkaar inspireren was niet zo moeilijk en we genoten van lekkernijen ingebracht door onszelf.
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We hebben de mooie dieren, samengesteld van herfstbladeren op A4 papier geplakt bewonderd, gemaakt door één van de dames.
Wat een mooie composities. Wie hierdoor geïnspireerd raakt, leef je uit.
Hoe simpel kan het zijn? Gewoon een waardevolle middag!
Samen kom je verder, samen zaaien, samen oogsten!
Wij kijken uit naar een volgend moment.
Anneke

______________________________________________________

Je lichaam opladen
Weet je nog dat ik schreef over de Boviswaarden en mijn experiment om dat te meten met
eten?
Hoe hoger de Boviswaarde hoe meer energie in het eten zit.
En ik heb je ook al eens iets uitgelegd over energie, trillingen en frequenties.
Alles is energie. Iets wat laag trilt kun je zien en vastpakken zoals de meubels in jouw huis. Iets
wat hoog trilt wordt steeds ijler, dat wil zeggen dunner van energie en moeilijker te zien.
Bijv. je weet dat de wind er is, maar die kun je niet zien alleen maar voelen. Je kunt de warmte
van de kachel wel voelen, maar niet zien.
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Twee dingen met dezelfde frequentie trekken naar elkaar toe als magneten.
Als jij de radio aanzet op een bepaalde zender, zoals bij ons in Friesland 92.2 FM, en de zender
in Leeuwarden zendt op die frequentie muziek
uit dan komt er muziek uit jouw radio. Verschuif
je de frequentie dan krijg je ruis.
Kwantumfysica
De wetenschap die zich hiermee bezighoudt
heet kwantumfysica. Die bestudeert de kleinste
deeltjes op natuurkundig gebied. Ieder mens
heeft een energieveld om zich heen en bestaat
uit lichtdeeltjes.
Met Kirlian fotografie kun je dat ook zien.
Je ziet dan gekleurde velden om de mens heen.
Iedere kleur vertelt ook wat over hoe je nu in het
leven staat.
Als je eens op een Gezondheidsbeurs of spirituele beurs bent dan kun je daar vaak wel zo’n foto
laten maken.
Het boek van Barbara Ann Brennan “Licht op de
aura” heeft mooie tekeningen over het energieveld.
Biofotonen - lichtdeeltjes
Jouw energieveld en lichaam zit vol golven die op hun beurt trillingen van energie en informatie zijn.
In het kort komt het erop neer dat de grondstof van de wereld onstoffelijk is.
Je bestaat eigenlijk helemaal uit lichtdeeltjes (biofotonen). Ieder lichtdeeltje heeft een bepaalde hoeveelheid energie en massa.
Hoeveel energie en massa hangt af van de kleur van het licht. Bijvoorbeeld een rood lichtdeeltje heeft een lagere energiewaarde dan bijvoorbeeld blauw.
Denk maar aan de kleuren van de regenboog die ontstaan als de zon schijnt en het regent. Dat
zijn ook allemaal lichtdeeltjes.
Atomen
Materie (zoals de voorwerpen die je om je heen kunt zien) is
niets anders dan vertraagde of een verdichte vorm van licht.
Als je materie voorstelt als atomen.
Een kern met daaromheen een wolk (ook wel schillen genoemd) van elektronen die om de kern cirkelen.
Moleculen
Moleculen zijn meerdere atomen die met elkaar verbonden
zijn (plaatje: de bolletjes zijn de atomen, incl. schillen).
Uit die moleculen bestaan weer onze cellen, waarvan we er
ontzettend veel hebben.
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Als een molecuul energie opneemt dan kunnen de banen van de elektronen om de kern veranderen.
Een elektron dat energie van een lichtdeeltje erbij krijgt gaat
naar een hogere baan, dus krijgt meer energie en trilt sneller.
De trilling binnen een verbinding van een molecuul wordt verhoogd of de draaiing van een elektron wordt versneld.
Als een lichtdeeltje op het juiste atoom met de juiste kleur
botst dan gaat de energie omhoog. Ook kan een lichtdeeltje
terugvallen in een oude, tragere baan met een lagere frequentie. Dit alles gebeurt in een fractie van een seconde.
Een chemische reactie vindt plaats als en slechts tenminste een
van de verbindingen door een lichtdeeltje in energie is verrijkt.
Lichtdeeltjes (biofotonen) zijn dus nodig om een chemische reactie te stimuleren. We hebben dus allemaal licht nodig.
Daarom is het in de natuur zijn en buiten zijn zo belangrijk om hoog in je trilling te blijven.
Nu we in de donkere dagen zijn, zitten we weer
veel binnen.
Ga zoveel mogelijk naar buiten en vooral als de
zon schijnt. Het liefst zonder telefoon.
Durf het eens aan een poosje zonder elektronische apparatuur in de natuur te zijn. Want die
apparatuur zendt ook frequenties uit, maar
dan van het soort dat je trilling omlaag brengt.
Daar zijn ook beschermingsmiddelen zoals stickers etc. voor om die frequenties te blokken.
Wil je daar meer over weten, mail mij dan gerust.
Ik heb daar een pdf-bestand met tips over gemaakt.
Ik wens je een fijne zonnige herfst met veel
frisse buitenlucht. Tot een volgende keer!

Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s en pixabay
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Hoi lieve mensen
Dat ik een ander ben en niet voldoe aan de norm voor normaal.
Dat ik hetzelfde behoor te zijn maar steeds weer een uniek mens blijkt daar loop ik heel mijn
leven al tegen aan.
Gestaag dwingt de maatschappij mij steeds meer om een soeverein leven te gaan leiden.
En terwijl ik eigenzinnig mijn levenspad probeer te vinden en daar naar te handelen bouw ik
een steeds groter angstig wantrouwen op tegen degene die wel het huidige normaal praten
en zo die toon neerzetten.
Dat ik vrij wil zijn om een eigen mening te mogen vormen is geen enkel begrip meer voor.
Flink ouderwets en behoudend lukt het mij niet om de “vooruitgang” te volgen en vervreemd
ik meer en meer van de wereld om mij heen.

God schiep adam en eva en ze waren elkaars wederhelft.
Maar dat ik een man ben en op vrouwen val mag ik bijna niet meer uiten.
Dat een vrouw “mij een rib uit mijn lijf kostte” is mij liever dan het leven weer androgeen te
beleven.
Dat er een oordeel op gekomen is of iemand wat meer yang of wat meer yin is, is onnavolgbaar
voor mij.
Om vrij te zijn wordt elk houvast omvergeworpen maar dan verwordt dat losgeslagen leven
tot een vrijeval.
Zijn we slechts mutanten zonder liefde ontstaan? Het doel van het leven weggevaagd door
een evolutie theorie? Intelligentie en samenwerking vervangen door dom toeval en competitie?
Echter als ik niet meer besef waarom ik besta ben ik juist ónvrij geraakt, voortgedreven door
mijn driften.
Ontdaan vaag ik mij af; heb ik nog een eigen vrije keuze? Ben ik verward geworden?
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De antwoorden liggen verscholen in ons hart en kunnen buiten onszelf niet gevonden worden.
Wat nog vastzat uit het verleden wordt nu verheven. We gaan nu door die stank van de ontbinding heen.
Het onlicht wat nog in duisternis gehuld is wordt onthuld door het licht wat nu uitgegoten
wordt.
Maar velen geloven nog dat de leugengeest de waarheid is.
En de Ene die de waarheid is wordt nog verloochend.
Ik wens dat iedereen kan blijven voelen dat liefde, wijsheid en de vrije wil in ons allen is.
Liefs arie
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Hoi lieve mensen 2
Hoe krijg ik in dat hersendode hoofd van mij weer geestdrift….
Hoe bevrijd ik mij een weg uit al die neuronenpaden…. Tijd om op te staan!
Wat!
Ik moet toch iets gaan doen maar ik heb geen zin. Ik hou niet van deze kleren en ook niet van
mijn uiterlijk en ik hou ook niet van het weer buiten.
Maar als God liefde is drijf ik hem uit mij als ik niets van uit liefde doe.
Het doorzien van mijn denken geeft mij houvast en de vrijheid om het anders te willen doen.
De bladeren op het plein zijn op een hoop gewaaid dus dat is gemakkelijk om op te ruimen.
Het regent dus ik heb geen last van stof, gelijk de hele brandgang maar even schrobben gelukkig heb ik die oude kleren aan.
Koud nat en vies ga ik onder de warme douche oo wat een luxe wat heerlijk en lachend kijk ik
in de spiegel naar de gezonde blos op mijn wangen.
Heel eventjes kruip ik terug in mijn bed wat nog een beetje warm is en verzink in een dankbaar
stilte moment.
Maar ik heb trek gekregen, ontbijt eten whoo yeah!
Liefs arie
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Voedselbos aanplanten onderdeel Permacultuur

De 3 ethische principes van Permacultuur met uitleg om echte duurzaamheid te promoten
Ethiek is een cultureel mechanisme dat regels oplegt over goed en kwaad en hoe wij moeten
handelen. Hoe groter de macht van de mens hoe belangrijker deze ethische principes. Ik probeer me daar steeds bewust van te zijn en te blijven.
Zorg voor de AARDE
De levende teelaarde – een grote verantwoordelijkheid die we zeker moeten koesteren. Zorg
ook voor de plaats, streek, gebied, land beheren en natuurlijke bronnen. Zorg dragen voor
biodiversiteit van alle levensvormen. Als waardevolle elementen met een intrinsieke waarde.
Leven en laten leven.
Zorg voor de MENS
We zorgen voor onszelf door onze afhankelijkheid van de globale economie te verminderen en te
vervangen door zelfvoorzienend te zijn – door zelfredzaamheid en lokale economie te stimuleren.
Door onze boeren voor onszelf te laten produceren. Daardoor verminderen we de vraag naar producten die de huidige onrechtvaardige verdeling tussen rijk en arm in stand houdt.

Focussen op niet-materiële waarden en voordelen is de beste manier om hiervoor te zorgen.
Genieten van een zonsondergang i.p.v. naar een film te kijken, voor onze gezondheid zorgen
door een wandeling eerder dan medicatie te nemen, tijd maken om met een kind te spelen
i.p.v. speelgoed te kopen, …
Er is een toenemend besef dat stijgende consumptie niet gepaard gaat met stijgend welzijn in
de rijke landen. Dit aspect vermindert of elimineert zelfs het ogenschijnlijke conflict tussen
zorg voor de natuur en zorg voor de mens.
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Eerlijk Delen
De Natuur geeft overvloed. Wie een eigen tuin heeft ziet alles steeds groter worden. Dus als
je zorgt voor bomen die vrucht dragen of struiken en historische groenten verbouwt die niet
eenjarig zijn, dan heb je overvloed.
We hadden het allemaal. We deelden met elkaar. We kunnen echt duurzaam leven als we
willen.
Daar hebben we geen W.E.F. voor nodig. Die hebben een heel andere bedoeling met duurzaamheid. Duurzaamheid voor de rijken en niet voor de burger. Velen zullen het in de toekomst beleven, er is genoeg voor gewaarschuwd.
Wie goed luistert, hoort wat er aan de hand is in de wereld. De meesten van ons halen de
boodschappen in de supermarkt. De macht wordt alleen maar groter.
De lokale boeren kunnen we ondersteunen door te kopen via de nieuwe verkooppunten. Er
zijn veel goede initiatieven en ook dorpstuinen.
Er zitten grenzen aan onze consumptie, de verdwijning van soorten insecten en wormen en
roofdieren die daardoor de overhand krijgen hebben allemaal te maken met de economische
groei en de industrie die rooft van de aarde.
We moeten de ogen openen en de natuur redden, anders wordt het de ondergang van ons als
mens. Er zullen heel wat stappen terug gemaakt moeten worden.
Je kunt wel wachten tot alles opengaat en je weer verre reizen kunt maken. Maar doe er iets
voor terug lokaal. Vergeet niet dat onze ouders en voorouders het land voor ons hebben bewerkt en voor de dieren gezorgd.
Ook voor de planten. Wij hebben er zeker vanaf 1900 geen betere plek van gemaakt. En dat
komt vooral van degenen waarvan we dachten dat ze het goed met ons voorhadden. Wie hier
meer van wil weten raad ik aan om de TV uit te zetten en de krant naast zich neer te leggen
en te luisteren naar de eigen Intuïtie. En te gaan voelen of het allemaal nog wel klopt.
En of we niet toevallig een verkeerde afslag aan het maken zijn.
Ik zag dat we domino spelen met afgeschreven laptops!
Toen ik dat zag gebeuren op TV barstte ik in huilen uit.
We halen de grondstoffen uit de aarde voor deze laptops en na 10 jaar is de ondersteuning
weg, en mag je weer een nieuwe laptop kopen. Zodat we domino kunnen spelen met een
laptop.
In wat voor idiote wereld leef ik eigenlijk?
Word Wakker mensen voordat het je ondergang wordt. Weet je hoeveel gewone mensen gewone burgers bezig zijn om een nieuwe wereld te creëren voor ons zelf. We hebben dit allemaal niet nodig om gelukkig te zijn.
We worden er eender ongelukkig van. Kijk maar om je heen. Zie je mensen die gelukkig zijn?
Of mensen die bang zijn voor elkaar?
Voor een virus??
Voor een pandemie??
De letters van p-a-n-d-e-m-i-e heb ik even in een andere volgorde gezet voor U, en er staat:
NEP MEDIA
Er is nog veel meer wat je niet ziet en niet weet, en dan heb ik het niet over een virus. De
onzichtbare vijand!
Laat je kinderen vrij, en dwing ze niet tot iets waar u later spijt van krijgt. Ik smeek het U want
zij zijn de toekomst.

25

Wijlen Dr. Hans Moolenburgh hielp me deze brief te schrijven. Vanuit de andere wereld.
Op 6 november 2018 is hij overgegaan. Hij was 93 jaar.
Alleen een nieuwe manier van denken kan het tij van de – ook onze kinderen aantastende –
beschavingsziektes keren.
Hans Moolenburgh is de arts die ons heeft behouden voor de gevaren van fluoride in ons
drinkwater en die ons wees op de gevaren van vaccinaties voor ons immuunsysteem.
Dr. Andrew Wakefield legt de ernstige gevolgen op de ‘groepsimmuniteit’ erg duidelijk uit.
Vaccinaties verwoesten de groepsimmuniteit, een enorme ramp.
Dr. Hans Moolenburgh legde uit dat de meeste kinderziekten hier in Nederland niet gevaarlijk
zijn, maar dat de meeste artsen dit niet meer weten, ze leren het niet op de opleiding en
herkennen de symptomen niet meer.
Wilt u meer weten over deze arts, lees dan zijn boeken. Ik zie zijn overlijden als een groot
verlies, een dierbare man die veel heeft betekent voor heel veel mensen. Laten we zijn wijze
lessen doorgeven. En daarbij ook (naar zijn voorbeeld) de nuchterheid betrachten en het gezonde verstand erbij houden, want er zijn velen die ook dat kwijtgeraakt zijn.
De nieuwe geneeskunde die begon met Ehrlich en er zijn verbluffende resultaten bereikt.
Maar helaas is de macht van de farmaceutische industrie (de multinationals - de georganiseerde misdaad) wel heel groot geworden.
Boek van Prof. Gøtzsche, uit 2015 in de grote collegezaal van het LUMC gepresenteerd voor
een publiek vol artsen en assistenten. Hij smoorde elke kritiek door parate feitenkennis. Iemand vroeg of hij niet bang was om uit de weg te worden geruimd en hij zei Nee, want dan
staat een ander op om mijn werk voort te zetten.
Laten wij het werk van Dr. Moolenburgh ook voortzetten, laten we opstaan en onze stem laten
horen. Stuur uw beklag naar de overheden.
Laten we onze energie besteden aan het informeren van mensen over grote misstanden die
vandaag de dag in de geneeskunde de normaalste zaak zijn geworden.
Middelen die zonder blikken of blozen worden ingespoten in de kwetsbaarste mensen, onze
kinderen. Stop deze acties.
We kunnen niet meer vertrouwen op onze instanties, die ons juist zouden moeten beschermen. De WHO wordt gesponsord door: Bayer, Merck en B Gates als hoofdsponsor.
Eenzijdige berichtgeving. Is het waanzin?
Is het corruptie?
Misdaad?
Robert Kennedy jr. heeft 16 april 2019 een zaak gewonnen in New York vanwege de verplichting van vaccineren. Maar dat haalt de media niet.
Met het overlijden van Dr. Moolenburgh sr. Is een deel gezond verstand verloren gegaan die
nu harder nodig is dan ooit tevoren. Vernieuwing nodig in de geneeskunde.
Maar vooral ook in de bodem in Moeder Aarde. En de schoolkinderen die met de handen in
de aarde willen wroeten. Het is een feest om dit te mogen doen, samen in de natuur kennis
opdoen over de plantjes en de bodem.
En tevens mijn hart te luchten en kinderen te beschermen, met woorden.
Maar in de toekomst ook met daden?
Bijdrage van Maria B, een van onze lezers.
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Waar we echt goed ziek van worden
Maken bacteriën en virussen ons ziek? Beschermen vaccins ons tegen ziekte? Om hier antwoord op te krijgen, moeten we terug in de tijd.
Het begon allemaal rond 1860, ongeveer 160
jaar geleden. Rond 1860 lanceerde Louis Pasteur zijn microbe-theorie, suggererend dat micro-organismen verantwoordelijk zijn voor infecties en ziekte.
Louis Pasteur was een invloedrijke chemicus in
zijn tijd. Wat hij ontdekte was: als je een ziek of
geïnfecteerd stukje lichaamsweefsel onder de
microscoop legt, dan vind je altijd een cluster
bacteriën vlakbij. ‘Ah!’, dacht hij, ‘dat moet wel
betekenen dat bacteriën infecties en ziektes
veroorzaken!’ Fout.
De observatie klopt wel, maar de conclusie niet.
Bacteriën zijn de brandweermannen.
Als er ergens vuur is, is daar de brandweer – of
tenminste, dat hoop je.
Dit betekent echter niet dat de brandweer het vuur veroorzaakt heeft, dat snappen we allemaal. Hetzelfde geldt voor bacteriën. Ze verschijnen in het lichaam wanneer dit gedeeltelijk of helemaal ziek,
rottend of stervende is. Bacteriën maken schoon. Ze verwijderen dode cellen en rottend weefsel, zodat
het lichaam kan genezen. Net zoals de brandweer niet de oorzaak is van de brand, zijn bacteriën niet
de oorzaak van de ziekte. Het idee dat bacteriën gevaarlijke en agressieve dingen zijn die het lichaam
bedreigen, zou weleens het tegenovergestelde van de waarheid kunnen zijn.
De microbe-theorie
In die tijd, rond 1860, waren microscopen niet sterk genoeg om deeltjes kleiner dan bacteriën te onderscheiden. Dat weerhield Pasteur er niet van om op grond van zijn bevindingen een hypothese te
ontwikkelen. Hij zei: er moeten onzichtbare deeltjes bestaan die in de lucht zweven, erop wachtend
tot ze ingeademd, aangeraakt, opgegeten of opgedronken worden, om daarna de persoon aan te vallen en hem ziek te maken.
Ik noem ze virussen. En zo gauw we betere microscopen hebben, zullen we het bewijzen.’ Hij was als
een astronoom die er zeker van is dat een nog onontdekte planeet bestaat, deze zelfs een naam geeft,
en wacht op een telescoop die groot genoeg is om zijn vermoeden te bewijzen.
Hoe bewijs je het bestaan van een virus?
Pasteur had het opnieuw mis. Inmiddels hebben we microscopen ontwikkeld die in staat zijn om zelfs
nano-deeltjes te detecteren, maar tot nog toe heeft geen enkele wetenschapper ooit een virus ontdekt.
Bacteriën bestaan, maar het bestaan van virussen is simpelweg nooit bewezen. De opvatting dat bacteriën en virussen infecties en ziektes veroorzaken is ook nog nooit bewezen. Zelfs het woord ‘infectie’
wat in essentie ‘binnendringen’ betekent, klopt niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over
de veronderstelde besmettelijkheid van bacteriën en virussen.
Om in de moderne wetenschap het bestaan van iets te bewijzen, zijn drie stappen nodig:
1. Isoleer het
2. Neem een elektronen microfoto ervan
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3. Bepaal wat de genetische opbouw is
Dusver is niemand er ooit in geslaagd zelfs maar de eerste stap te zetten.
Er zijn geen rapporten die bewijs laten zien van een geïsoleerd virus.
Niet bij Covid-19, niet bij andere vormen van Corona, niet bij de mazelen, niet bij polio, zelfs niet bij
HIV.
‘Virus’ is een ander woord voor ‘vergif’.
Kwik, aluminium fosfaten en formaldehyde zijn vergif, om maar een paar ingrediënten van vaccinaties
te noemen, maar er bestaat niet zoiets als een besmettelijk vergif. Tenminste, dit zijn de conclusies
van onder meer David Parker en zijn vrouw Dawn Lester, de auteurs van het substantiële boek ‘What
really makes you ill’.
Dit kan niet waar zijn
Dit is een goed moment om even te pauzeren, lijkt me.
Want… wat?
Wat?
Is de microbe-theorie, het fundament van de moderne geneeskunde, niets meer dan een theorie?
Eh… ja.
Het wordt niet voor niets de microbe-theorie genoemd.
Maar… hoe dan? Dit kan toch niet waar zijn? Ik bedoel, is het niet algemeen bekend dat miljoenen
indianen stierven aan de mazelen toen de Spaanse conquistadores binnenvielen? Weet niet iedereen
dat miljoenen mensen stierven tijdens de Spaanse griep? En is het niet een feit dat polio werd overwonnen, dankzij het poliovaccin? Dus wat is dit voor een onzin?
De genocide van de inheemse Amerikanen
Toen het land dat later Amerika zou worden, werd binnengevallen, stierven miljoenen inheemsen,
maar niet aan de mazelen. Waar ze werkelijk aan stierven, was veel erger.
De Europeanen waren gewapend met geweren en kanonnen, terwijl de enige wapens die de inboorlingen hadden, als ze al iets hadden, pijl en boog waren. Ze werden gedwongen om als werkslaven in
de goud- en zilvermijnen te werken, tot ze er letterlijk dood bij neervielen.
Ze werden van hun vruchtbare gronden verdreven en stierven vervolgens aan een schrijnend gebrek
aan voedsel en schoon water.
Het is zeer waarschijnlijk dat de massale epidemie een cover up story was, omdat dat verhaal nou
eenmaal beter klinkt dan de afschuwelijke waarheid dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika
door de indringers en masse werden afgeslacht.
De Spaanse griep was geen griep, maar PTSD
In 1918, zo gaat het verhaal, werden 20 miljoen mensen wereldwijd weggevaagd door een dodelijk
virus.
Maar wacht even… het effect bewijst niet de oorzaak.
Toen niet, nu niet en nooit niet.
Als je het nader onderzoekt, dan zie je dat het wellicht geen toeval was dat deze zogenaamde pandemie direct na WWI plaatsvond.
De oorlog had de gezondheid van miljoenen mensen verzwakt door een slecht dieet, honger, trauma,
angst, stress en verdriet.
Daarnaast waren er nog legio andere factoren die bijdroegen.
In de militaire kampen in de US, bijvoorbeeld, stierven soldaten bij bosjes omdat ze veel te hoge doses
aspirine toegediend kregen. In India kwamen veel soldaten verzwakt en getraumatiseerd terug uit de
oorlog in Europa, waar ze in de koude en natte loopgraven hadden gevochten.
Velen stierven aan de gevolgen van deze extreme ontberingen. Wederom is de waarheid over de
Spaanse griep veel grimmiger en gecompliceerder dan het verhaal over een virus dat plotseling, out of
the blue, miljoenen mensen doodt. Misschien is dit ook een cover up story.
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Catch me if you can
Het verhaal over polio is ook niet zo zeker. Statistieken laten zien dat het aantal gevallen van polio al
drastisch verminderd was, vóór er een vaccin was ontwikkeld.
Zoals ik net al schreef, laat het onderzoek van Parker zien dat er absoluut geen bewijs is dat virussen
bestaan. Echter, er zijn wel onderzoeken gedaan om uit te vinden of het mogelijk is om de griep of de
mazelen over te dragen, of liever gezegd: of het mogelijk is een ziekte met griep- of mazelen-achtige
verschijnselen over te dragen aan een ander persoon.
Een voorbeeld: drie jaar geleden werd in Duitsland 100.000 Euro uitgeloofd voor degene die kon bewijzen dat de mazelen besmettelijk zijn. Een groep wetenschappers ging onmiddellijk aan de slag. Ze
zetten twee rijen mensen tegenover elkaar. De ene rij had mazelen-achtige symptomen, de andere rij
was gezond. De zieke mensen moesten meerdere keren in het gezicht van de gezonde mensen hoesten. Smerig, maar hé, je moet iets over hebben voor de wetenschap.
Het resultaat was dat niet één gezond persoon ziek werd. Waarom werd dit geen wereldnieuws?
Waarom werden in plaats daarvan deze bevindingen afgewezen, zelfs in het hoogste gerechtshof, en
vaardigde de Duitse regering onlangs een mandaat uit waarbij het inenten tegen mazelen verplicht
gesteld werd? Is dit niet gewoon het bespotten van de wetenschap?
Het V-woord.
Hier zijn we dan, met een hoofd vol vragen. En ik heb nog niet eens de meest dringende vraag gesteld:
ALS VIRUSSEN NIET BESTAAN, WAAR HEBBEN WE DAN VACCINS VOOR?
Pasteur zette destijds het werk voort van de Engelse plattelandsdokter Edward Jenner, die bijna een
eeuw eerder, rond 1780, de eerste was die met vaccinaties experimenteerde.
Jenner was de uitvinder van het allereerste vaccin, het vaccin tegen de pokken.
Pasteur ontwikkelde er ook eentje, een vaccin tegen hondsdolheid.
Het idee van een vaccin was en is nog steeds: val het lichaam een beetje aan door een paar druppels
van een zekere bacterie, een zeker virus of gif in het lichaam te spuiten, gewoon om het een beetje te
laten schrikken. Als je dit doet, zal het lichaam reageren door extra hard te werken om zichzelf te
beschermen, waardoor het ziekmakende wat-het-dan-ook-is niet het lichaam kan binnendringen en
de patiënt zodoende gezond blijft. Wel, het wordt misschien een beetje ziek van het vaccin, maar dat
is beter dan een afschuwelijke dood sterven door een dodelijk virus, nietwaar?
Beschermen vaccins het lichaam?
Is de bewering dat vaccins het immuunsysteem versterken waar of onwaar? Op dit punt durf ik te
zeggen: het is onwaar. Het idee dat vaccins het lichaam beschermen tegen ziekte is absoluut niet logisch. Je kunt het immuunsysteem niet van tevoren versterken door het met gif te injecteren. Het ziet
ernaar uit dat vaccins het lichaam tegen helemaal niets beschermen!
Het één leidt tot het ander
Als je de microbe-theorie van Pasteur ontkracht, ontkracht je daarmee ook de maatregelen die genomen zijn om ons zogezegd te beschermen tegen Covid-19.
Social distancing?
Een mondkapje dragen?
Twintig keer per dag je handen wassen? Waarom?
Er is niks besmettelijk daarbuiten! Het is zeer waarschijnlijk dat de vaccinatieprogramma’s gekaapt zijn
door de farmaceutische industrie, die er geld mee wil verdienen.
Als je kijkt naar wat er in vaccins zit en hoe de vaccinatie-industrie gepusht en beschermd wordt, is het
wijs om te overwegen of jouw gezondheid ze aan het hart gaat, of juist niet. Waarom zou je nanodeeltjes toevoegen aan een vaccin, bijvoorbeeld, als het enige voordeel is dat dit behulpzaam is bij het
tracken van mensen en om ze te koppelen aan AI?

29

Waar rook is, is vuur
Louter als een gedachten-experiment, nog zonder enige conclusies te trekken, zou je je kunnen afvragen: wat wordt er eigenlijk getest, als virussen niet bestaan? Wat er getest wordt, is de aanwezigheid
van exosomen in het lichaam. Exosomen zijn kleine strengen van eiwit die het lichaam uitscheidt als
het probeert om van gifstoffen en vrije radicalen af te komen. Het verschil tussen bacteriën en exosomen is dat bacteriën levend zijn, terwijl exosomen dat niet zijn. Bacteriën zijn de brandweermannen,
exosomen zijn de rook. Omdat de meeste mensen toxines in hun lichaam hebben, zullen ze ook exosomen in het bloed hebben. Daarom testen de meeste mensen positief voor exosomen, die in deze
tijd ineens de naam Covid-19 hebben gekregen.
De realiteit in de ogen kijken
Maar waar sterven mensen dan aan tijdens deze specifieke pandemie, vraag je je misschien af. Net als
vlak na WWI, of tijdens de invasie van wat nu Amerika is, is het een goed idee om naar het grotere
plaatje te kijken als je deze vraag wilt beantwoorden. Over het algemeen kun je spreken van vier hoofdoorzaken van ziekte:
1. Een gebrek aan voedingswaarde, door een gebrek aan voedsel of door voedsel van gebrekkige
kwaliteit
2. Giftige inname, zoals pillen, alcohol, roken, junkfood, drugs, vaccins, zware metalen, lucht-,
water- en aarde verontreiniging, etc.
3. Hoge mate van chronische stress, trauma en angst
4. Elektromagnetische straling
Zou het kunnen dat dit precies hetgeen is waar mensen nu ook aan sterven? Verklaart dit waarom
mensen in hetzelfde huishouden, dezelfde school of hetzelfde instituut tegelijkertijd ziek worden; niet
omdat ze een besmettelijk virus opgepikt hebben, maar omdat ze blootgesteld zijn aan één of meerdere van bovenstaande factoren? Is dit waarom het vermeende virus vooral ouderen en chronisch
zieken treft, alsmede mensen die in zeer verontreinigde gebieden wonen?
Het failliet van Big Pharma
Is dit allemaal de schuld van Pasteur met zijn belachelijke theorieën? Nee, natuurlijk niet. Als een
dwaas zoveel volgers krijgt, is er meer aan de hand. Wederom is de waarheid grimmiger en gecompliceerder dan het virusverhaal. Het lijkt erop dat iemand belang heeft bij grote groepen zwakke, zieke,
geïsoleerde mensen, die letterlijk doodsbang zijn. Het lijkt erop dat iemand belang heeft bij grote groepen mensen die de verhalen geloven die ze verteld worden, louter omdat de vermeende wetenschap,
politiek of de media dat zegt. Maar dat is een ander verhaal. Voor nu, kijk naar de basics van wat je
werkelijk gezond maakt, en breng dat in de praktijk.
De volgende richtlijnen zijn zo simpel, zo universeel en zo krachtig dat ze Big Pharma in no time in
elkaar kunnen laten storten. En als bovenstaande uitleg over bacteriën, virussen en vaccins waar is,
dan is dat misschien wel een uitstekend idee.
Wat maakt je echt gezond?
1. Verbeter je levensstijl
2. Let op wat je eet en drinkt
3. Vermijd toxische invloeden
4. Blijf positief
_______________________________________
* Dit artikel werd onder meer geïnspireerd door een interview dat Mark Devlin deed met David Parker
en zijn vrouw Dawn Lester. Het heet ‘Viruses, and what really makes us ill’. Bij deze de link naar de
audio-opnames van dit interview: https://www.youtube.com/watch?v=xmwNy8X5IrE
David en Dawn deden 10 jaar onderzoek om antwoord te vinden op de vraag ‘wat maakt ons nou echt
ziek?’ Ze schreven een lijvig 800 pagina dik boek, met 40 pagina’s met louter referenties.
** Wil je dit onderwerp verder onderzoeken? Hier is een lijst van behulpzame links:
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– Kijk de documentaires Vaxxed en Vaxxed2, van Del Bigtree
– Kijk de interviews en presentaties van Dr. Rashid Buttar
– Kijk de interview en presentaties van Dr. Zach Bush
– Kijk de vele interviews op het onafhankelijke nieuwsplatform Londonreal.tv
Youtube en Facebook censureren veel van deze informatiebronnen. Een goed alternatief is Bitchute.
*** Dit artikel beoogt je te inspireren om je eigen onderzoek te doen en de waarheid voor jezelf te
ontdekken. Het is niet geschreven om je waar dan ook van te overtuigen. Ben je eigen autoriteit. Volg,
geloof of herhaal niemand. Denk altijd zelf, spreek voor jezelf en stem daar je handelen op af.
Sanne Burger
sanneburger.com

________________________________________________________

Over feiten en fictie; oftewel waarheid en
leugens in onze samenleving

We zien het op Tv en lezen het in de krant: de zorg is overbelast en dat komt door alle ongevaccineerde
Nederlanders. Op de website van het programma Jinek staat sinds maandag 25 oktober, als aankondiging voor de uitzending van die avond, letterlijk:
“Het aantal positieve testen blijft stijgen en ondertussen stromen de IC’s vol met ongevaccineerden.
Steeds vaker wordt de zorg uitgesteld.”
https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5262678/peter-van-der-voort-wilco-tanis-ivon-hogendoorn-matthijs-van-de-poel
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Hugo de Jonge stelt in een interview op dezelfde dag dat de ziekenhuisopnames eerder én harder
stijgen dan verwacht, waardoor volgens hem het volgende risiconiveau in beeld komt en er dus ook
serieus nagedacht moet worden over aanvullende maatregelen. Hij stelt uit de losse pols dat het overgrote deel van de mensen in het ziekenhuis niet gevaccineerd is en vraagt zich (uiteraard!) af of het
dan gerechtvaardigd is als de hele samenleving daar via beperkende maatregelen onder moet lijden.
https://www.youtube.com/watch?v=-jmbvXSaKag
Het is duidelijk dat onze politieke leiders, met in hun kielzog de landelijke mainstream media, momenteel alles uit de kast halen om het gevaccineerde deel van onze bevolking op te zetten tegen het ongevaccineerde deel.
Zo werd Nederland in week 42 opgeschrikt door de mededeling dat het Isala Ziekenhuis in Zwolle patiënten heeft moeten verplaatsen door de toename van Coronapatiënten, omdat het daardoor te druk
werd op de IC. Dit zouden uitsluitend ongevaccineerden zijn uit Staphorst en omgeving. Het ziekenhuis
zag zich genoodzaakt te reageren op de berichten. Bestuurder Ina Kuper: “Naast de toename van Coronapatiënten is er een geboortegolf, zijn er veel traumapatiënten en halen we uitgestelde zorg in.”
Van de zesentwintig IC-bedden bleken er maar vier bezet te zijn door Coronapatiënten (…).
Voordat ik verder inga op de feiten en fictie rondom dit thema, ga ik eerst nog even naar de betreffende uitzending van Jinek, waarin politiek commentator Wouter de Winther, intensivist Peter van der
Voort, cardioloog Wilco Tanis, IC-verpleegkundige Ivon Hogendoorn en huisarts Matthijs van de Poel
dit zogenaamde ethische dilemma, zoals vermeld in de aankondiging, bespreken.
De toon was duidelijk van tevoren door de regie bepaald: de ongevaccineerden zijn nu hét probleem
in Nederland en deze bevolkingsgroep moet harder aangepakt worden, wat niet meer dan logisch is,
omdat dat nu eenmaal de consequentie is van de eigen keuzes. En als een gast hier in de beleving van
Jinek te genuanceerd op reageerde, werd de betreffende persoon heel handig door haar afgekapt.
Want dat mocht Nederland niet horen.
Een mooi voorbeeld hiervan betreft de bijdrage van cardioloog Wilco Tanis, werkzaam in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Hij pleitte terecht voor het vermijden van een tweedeling in de maatschappij.
Toen Jinek vervolgens opmerkte dat het overgrote deel van de bevolking zich ‘een weg naar de vrijheid
geprikt heeft’, maar nu de gevolgen moet dragen van de keuze van een kleine minderheid, vergeleek
hij de in zijn ogen onverstandige ongevaccineerden met talloze andere onverstandige mensen qua ongezonde levensstijl en wilde hij eraan toevoegen dat we die mensen toch ook niet anders gaan behandelen, maar toen was Jinek snel klaar en mocht IC-verpleegkundige Ivon Hogendoorn haar woordje
doen.
https://www.evajinek.nl/video/fragmenten/video/5262731/cardioloog-wilco-tanis-over-tweedeling-samenleving
Verderop in de uitzending benoemt hij het feit dat het best wel vreemd is dat de ziekenhuizen via het
coronadashboard wél op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen op dat gebied, maar dat er niet
zoiets bestaat als een dashboard voor de reguliere zorg. Hij heeft daar ruim een jaar geleden al tevergeefs bij de politiek voor gepleit en is ervan overtuigd dat diverse uitgestelde operaties en behandelingen dan allang hadden kunnen plaatsvinden, omdat het in de praktijk zo is dat wanneer iemand in
zijn of haar eigen ziekenhuis niet terecht kan voor een hartoperatie, de kans heel groot is dat dat in
een ziekenhuis dertig kilometer verderop wel te realiseren valt. Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben, om te begrijpen dat daardoor de landelijke druk in de zorg aanzienlijk minder zou
kunnen worden. Toen hij er later nog een keer op terugkwam, werd hij direct door Jinek afgekapt met
de woorden “U heeft uw punt gemaakt”, waarna ze zich ook weer onmiddellijk tot een andere gast
richtte.
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Aan het einde van de discussie kwam intensivist Peter van der Voort, sinds februari 2020 tevens lid van
de Eerste Kamer voor D’66, met de opmerking dat de zogenaamde boosterprik wel eens noodzakelijk
zou kunnen zijn voor de samenleving, omdat het effect van de twee vaccins na een aantal maanden
toch weer afneemt (…). Daarbij haastte hij zich om te benadrukken dat dat niets met de kwaliteit van
de vaccins te maken heeft, maar dat ons immuunsysteem via de boosterprik een soort van geheugensteuntje krijgt. Ja right… terwijl het menselijk immuunsysteem al vanaf Adam en Eva dermate ingenieus
functioneert, dat het in principe alle bedreigingen van virussen en dergelijke feilloos weet te detecteren en zo nodig af te weren, heeft het sinds Corona af en toe een geheugensteuntje nodig (…). En dan
uiteraard een geheugensteuntje in de vorm van een vaag experimenteel mengsel van onduidelijke
goedjes.
Terwijl er bij Jinek gediscussieerd werd over het zogenaamde ethische dilemma aangaande de te nemen maatregelen en hoe die zich zouden moeten verhouden tot zowel de gevaccineerden als de ongevaccineerden, vertelde Helen Mertens diezelfde avond bij L1, de regionale radio- en televisiezender
van Limburg, vanuit haar functie als bestuursvoorzitter van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC+), dat de Limburgse ziekenhuizen uiteraard ook te kampen hebben met een toename
van Coronapatiënten, maar dat tachtig procent (!) daarvan wel degelijk gevaccineerd is. Ze zegt letterlijk dat twee op de tien niet gevaccineerd zijn. In het interview komt ook duidelijk naar voren dat men
in de ziekenhuizen in Limburg, net als in de rest van het land, sinds maart 2020 te maken heeft met
een constant uitgestelde reguliere zorg in combinatie met een afschaling in de sector. Als de zorgmedewerkers dan ook nog eens bij de eerste de beste snottebel verplicht thuis moeten blijven, terwijl de
ziekenhuizen weer een groeiend aantal Coronapatiënten opnemen, dan neemt de druk uiteraard toe
en wordt de situatie alweer snel behoorlijk nijpend! https://l1.nl/l1mburg-centraal-mumc-legt-werkdinsdag-weer-neer-voor-betere-cao-167315/
Ik ben het verder niet eens met haar visie op het vaccinatiebeleid, maar dat even terzijde.
En als de politiek zo begaan is met de werkdruk in de zorg, waarom is de capaciteit van de IC’s dan het
afgelopen anderhalve jaar niet opgeschaald en waarom zijn er sinds de zorgstaking van 28 september
nog geen nieuwe cao-gesprekken gevoerd, waardoor zorgmedewerkers geen andere optie zagen dan
op 26 oktober weer te staken? De inzet van het personeel is sinds de vorige staking onveranderd: zij
willen een loonsverhoging van drie procent per jaar voor alle medewerkers en concrete afspraken voor
minder werkdruk. Lijkt me een betere investering dan onbetrouwbare testlocaties, discriminerende
QR-apps en opleidingen met dito banen voor nieuwe boa’s.
Als in Limburg tachtig procent van de opgenomen Coronapatiënten gevaccineerd is, dan is het onmogelijk dat de ziekenhuizen in de rest van het land overspoeld worden door uitsluitend ongevaccineerde
mensen. Bedenk daarbij dat Israël en het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en NoordIerland) wereldwijd tot de landen met de hoogste vaccinatiegraad behoren, terwijl de ziekenhuizen nu
toch weer vol liggen met Coronapatiënten; dan zal het in ons land niet anders zijn. Sterker nog, omdat
de genoemde landen hun vaccinatieprogramma veel eerder op orde hadden dan ons land, verwacht
ik de komende maanden alleen maar een toename van gevaccineerde Coronapatiënten in onze ziekenhuizen.
Vanuit mijn privéleven ken ik een verhaal wat dit alleen maar onderstreept, maar wat ook vraagtekens
zet bij de experimentele ingrediënten van de vaccins. Mijn schoonmoeder is vrijwilligster in een verzorgingstehuis voor demente ouderen. Vorig jaar, toen Corona net uitgebroken was, zijn daar al diverse
bewoners overleden. Maar nu komt het: 11 oktober jongstleden ging ze er nietsvermoedend heen en
werd ze bij de ingang tegengehouden door mensen in witte pakken. Wat bleek? Na de derde prik waren veel bewoners doodziek en zijn er diversen kat achter kat overleden, waaronder haar favoriete
cliënte.
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Tot slot is het voor alle gevaccineerden te hopen en te bidden dat onze politiek niet het beleid van de
Australische deelstaat Victoria gaat volgen. Daar geldt nu dat je officieel weer ongevaccineerd bent als
je na twee vaccinaties de zogenaamde boosterprik weigert! (…)
Tekst: Leo Singor

________________________________________________________

De top van deze golf is net zo hoog als het
dal van de vorige

Laat deze titel even goed tot je doordringen in het licht van de genomen en te nemen maatregelen.
Zowel Mark Rutte als Hugo de Jonge hebben dit namelijk letterlijk gezegd tijdens de persconferentie
van dinsdag 2 november, terwijl beiden tegelijkertijd doodleuk ‘het belang’ van de maatregelen benadrukten.
En dan te bedenken dat ze ons vorig jaar nog vertelden dat het streefgetal voor de vaccinatiegraad
rond de vijfenzeventig procent lag. Dan zou de zogenaamde groepsimmuniteit wel bereikt zijn. Maar
nu het, volgens hun zeggen, rond de zevenentachtig procent ligt, is dat opeens niet voldoende en zijn
er weer strengere maatregelen nodig, waarbij de ongevaccineerden uiteraard (…) extra de dupe zijn.
Een goed verstaander had maar een half woord nodig om uit Hugo’s betoog op te maken dat de eventuele uitbreidingen met de QR-code, waar hij over sprak, er gáán komen. Linksom of rechtsom, want
we kennen Hugo inmiddels wel. Ongelooflijk hoe hij na afloop tijdens het vragenrondje van de pers
aan het orakelen was om maar duidelijk te maken dat diezelfde QR-code niet zomaar afgeschaft kan
worden in verband met de privacy. Dat is natuurlijk klinkklare onzin en het wordt nog gekker als je je
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bedenkt dat deze code de ideale basis is voor een Sociaalkredietsysteem naar Chinees model, waarbij
onze privacy juist aan alle kanten geschonden zal worden. Een krappe meerderheid van de Tweede
Kamer heeft woensdag 13 oktober nog aangegeven daar geen enkele moeite mee te hebben, dus onze
overheid wil de QR-code helemaal niet afschaffen!
De persconferenties zijn zo langzamerhand behoorlijk voorspelbaar en dus waren de rollen dinsdag
weer als vanouds verdeeld: Mark legde als een soort ‘vader des vaderlands’ uit hoe vervelend alles
toch is en dat het kabinet hier met de grootste zorgvuldigheid mee omgaat, om vervolgens de botte
bijl aan Hugo te geven, die daar héél goed mee kan hakken.
Volgens Mark moeten we zien te voorkomen dat mensen tegenover elkaar staan door de maatschappelijke discussies rondom alles wat met Corona te maken heeft. Dat klinkt heel mooi, maar ook zó
ongeloofwaardig, uit de mond van iemand die medeverantwoordelijk is voor diezelfde discussies, door
een beleid te voeren wat er juist op gericht is om tweedeling in de maatschappij te creëren. Want Hugo
en hij hebben zelf de mond vol over het zogenaamde verschil qua besmetting en ziek worden tussen
gevaccineerden en ongevaccineerden. En terwijl hij zijn statement maakte, werden buiten vreedzame
demonstranten tot bloedens toe in elkaar geknuppeld. En zoals we weten, gaat het al bijna twee jaar
zo. De demonstranten tegen de coronamaatregelen worden met harde hand aangepakt, terwijl de
klimaatdemonstranten en de demonstranten voor Black Lives Matter juist met een fluwelen handschoen aangepakt worden. Laat één ding duidelijk zijn: dat gun ik de twee laatstgenoemde partijen
uiteraard en dat is ook democratiewaardig, maar door de eerstgenoemde partij ongenadig neer te
knuppelen, werk je óók een tweedeling in de hand.
Vervolgens spitste hij het toe op ieders eigen leefwereld en hoe van daaruit met alles omgegaan moet
worden. Daarbij had hij het over verschil in leeftijd, gezondheid, woonomgeving en werksituatie en
benoemde hij specifiek ondernemers, werknemers en scholieren, om subtiel te eindigen met de mededeling dat het állergrootste verschil erin zit of je wel of niet gevaccineerd bent en dat het logisch is
dat we in de maatschappij steeds meer worstelen met dat ‘dilemma’. Toen hij daarna duidelijk maakte
dat deze worsteling wereldwijd plaatsvindt, vergat hij uiteraard te vermelden dat vanuit diezelfde wereld ontelbare artsen, medici, wetenschappers, academici, hoogleraren, et cetera er inmiddels een
dagtaak van gemaakt hebben om de mensheid te waarschuwen tegen de vaccinaties in verband met
alle bijwerkingen en (dodelijke) slachtoffers.
Voordat hij, na een uitgebreide uiteenzetting over de zogenaamde worstelingen van het kabinet, met
de opsomming van de nieuwe extra maatregelen startte, benadrukte hij nog even dat ons eigen gedrag
dermate cruciaal is, dat daarmee een heel groot deel van de Corona-aanpak staat of valt. Wat is nieuw?
Dat horen we hem al bijna twee jaar zeggen. Daarbij is dat gedrag momenteel ten diepste toegespitst
op wel of niet gevaccineerd zijn, terwijl gevaccineerden nog steeds ziek kunnen worden en besmettelijk zijn. En als je daarbij alle ongewenste bijwerkingen van de vaccins optelt, kun je je afvragen wat je
als gevaccineerde persoonlijk opgeschoten bent met dat, volgens de overheid, juiste gedrag. Ik hoor
het beide mannen nog zeggen: “Als minimaal vijfenzeventig procent van de bevolking gevaccineerd is,
hebben we een groepsimmuniteit bereikt en kunnen we met z’n allen weer terug naar normaal.” Nu
is zo’n zevenentachtig procent gevaccineerd en blijkt men zelfs na twee vaccins nog niet veilig te zijn,
waardoor de dames en heren farmaceuten de zogenaamde boosterprik geïntroduceerd hebben. Maar
opeens wordt er niet meer gesproken over groepsimmuniteit en is het de schuld van de (officieel!)
dertien procent ongevaccineerden. Hoeveel mensen zouden nog geloven dat die kleine ongevaccineerde minderheid levensgevaarlijk is voor de overgrote gevaccineerde meerderheid? En hoeveel
mensen zouden Hugo de Jonge nog geloven als hij, net als bij deze persconferentie, voor de zoveelste
maal met een stalen gezicht benadrukt dat de vaccins volledig veilig en betrouwbaar zijn, terwijl ze
officieel nog ruim een jaar in de testfase zitten?
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Na het gebruikelijke: ‘Blijf thuis bij klachten, laat je testen, was je handen stuk en knuffel niet’, waarbij
het deze keer opviel dat hij zich ook expliciet tot de gevaccineerden richtte, kwam Mark met de extra
maatregelen. De anderhalve meter is weer van stal gehaald, werkend Nederland moet minimaal de
helft van de werktijd thuis werken, we moeten met z’n allen drukte op de weg vermijden en buiten de
spitstijden om reizen en het coronatoegangsbewijs wordt op meer plekken ingevoerd, waaronder musea, de buitenterrassen (…) in de horeca, kermissen (…) en braderieën (…). Blijkbaar kunnen de gevaccineerden opeens ook ernstig besmet raken als ze op locaties in de buitenlucht de ongevaccineerden
tegenkomen. Verder is het toegangsbewijs voortaan verplicht voor alle amateursporten in de leeftijd
vanaf achttien jaar; zowel voor de sporters als het publiek en zowel binnen als buiten (…). En alsof dat
nog niet genoeg is, geldt dit ook voor toneelverenigingen, koren en andere culturele verenigingen. Het
is duidelijk dat het moraal van ongevaccineerd Nederland gebroken moet worden en dat mensen, zoals
ondergetekende, die zelfs nog nooit een test hebben ondergaan, zullen zwichten. Daarbij is het natuurlijk de bedoeling dat men na diverse testen, met als gevolg een psychische en financiële testmoeheid, alsnog het vaccin accepteert. Je kunt namelijk als ouder niet eens meer op zaterdagochtend zonder een toegangsbewijs langs de lijn naar je voetballende zoon kijken of in de lokale sporthal op de
tribune naar je volleyballende dochter. Verder mag je zonder dat bewijs geen terrasje meer pikken,
niet naar de kermis en niet naar een braderie. Tot slot geldt de mondkapjesplicht weer voor alle publiektoegankelijke binnenlocaties waar geen coronatoegangsbewijs geëist wordt, worden hbo’ers en
studenten ermee belast als ze van het ene lokaal naar het andere lokaal gaan en geldt het weer voor
alle contactberoepen, behalve de sekswerkers. Ik vind dat een bizarre uitzonderingsregeling en weer
duidelijk een voorbeeld van tweedeling creëren in de maatschappij. Want mijn thuiskapster moet zich
dus netjes aan de richtlijnen houden en er ondertussen maar op vertrouwen dat ze geen klanten heeft
die met enige regelmaat van betaalde seks genieten.
Toen Hugo de Jonge het stokje overnam, stak hij direct van wal met valse aantijgingen. Hij zei dat hij
een dag tevoren huisartsen gesproken had, die aangaven dat ze niet meer vrijuit konden spreken over
het belang van vaccinaties. En sommigen zouden zelfs met bedreigingen te maken hebben gehad. Nu
woon ik in Noordoost Friesland en ik weet dat het hier rustiger is dan in een gemiddeld stuk Nederland,
maar als ik aan de huisartsenpraktijk in ons dorp denk, herken ik werkelijk niets van wat hij zei. Maar
hij ging nog verder, want het gebeurt volgens hem op veel meer plaatsen in onze samenleving en veel
mensen zouden niet meer vrijuit durven spreken over de ernst van Corona en het belang van de vaccinaties. En dan te bedenken dat er op dat moment buiten door de ME diverse charges werden uitgevoerd, waarbij talloze vreedzame mensen neer geknuppeld zijn. En waarom? Omdat ze zich niet tégen
dat zogenaamde belang van de vaccinaties mogen uitspreken. Zoals regelmatig gebeurt, draaide Hugo
de boel weer leuk om.
Hij zei daarna dat iedereen, die niet gevaccineerd is en ook nog niet in aanraking is geweest met het
virus, onvermijdelijk ziek gaat worden en dat duizenden van die mensen in het ziekenhuis terecht zullen komen. Het RIVM verwacht volgens hem dat het aantal mensen op de IC rond half december verdubbeld zal zijn, als er geen maatregelen genomen worden. Daarna kwam hij wat moeilijk uit z’n woorden toen hij de titel van dit artikel uitsprak, om vervolgens snel te benadrukken dat we dat uitsluitend
te danken hebben aan de hoge vaccinatiegraad. Maar omdat wij allemaal (…) volgens hem de huidige
golf nog veel te hoog vinden en de reguliere zorg moet doorgaan, zei hij dat we ons niet teveel Coronapatiënten tegelijkertijd kunnen veroorloven. Want, zo zei hij, dat is pijnlijk voor de mensen die reguliere zorg nodig hebben en het vergt weer het uiterste van al het zorgpersoneel. Volgens Hugo moeten
we ontzettend dankbaar zijn voor het feit dat we elke dag op ze kunnen rekenen, maar ondanks deze
mooie woorden zagen de mensen in de zorg zich genoodzaakt om tot twee keer toe te staken voor
drie procent loonsverhoging. En de afgelopen twee jaar zijn de IC’s bepaald niet opgeschaald zoals je
zou verwachten na de intrede van Corona met alle consternatie van dien. Door dit alles zitten momenteel veel zorgmedewerkers met lichamelijke én psychische klachten thuis. En hoewel Hugo ons wil
doen geloven dat de IC’s straks ontploffen door die duizenden ongevaccineerden die volgens hem de
ziekenhuizen gaan overspoelen, is de werkelijkheid dat de zorg al ruim tien jaar door onze politieke
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leiders afgeschaald en uitgeknepen wordt, waardoor zorgmedewerkers al heel lang kampen met te
veel werk in te weinig tijd met daarbij een te lage financiële waardering. Ik sprak onlangs nog iemand
die in 2018 gestopt is, omdat ze de werkdruk niet meer aankon.
Toen zei Hugo iets briljants qua opstokende oneliners. Citaat: “Terwijl het overgrote deel van Nederland is gevaccineerd, is op dit moment het overgrote deel van de Coronapatiënten in het ziekenhuis
niet gevaccineerd.” Ten eerste komen er uit de zorg hele andere geluiden naar buiten en ten tweede
werkt hij hier weer fijn mee aan de tweedeling in de maatschappij, wat hij vervolgens kracht bij zette
door te verkondigen dat het ‘de ongemakkelijke waarheid’ is dat al die mensen niet in het ziekenhuis
hadden hoeven liggen, als ze zich maar hadden laten vaccineren en dat er daardoor onnodig veel reguliere zorg uitgesteld wordt.
Daarna bereidde Hugo ons nog even fijntjes voor op een aantal te verwachten wetswijzigingen. En
hoewel die officieel nog goedgekeurd moeten worden door de Tweede Kamer, kun je ervan uitgaan
dat ze er komen. Zo gaat het tenslotte meestal sinds dit demissionair kabinet aan de macht is. Hugo
wil dat er een wet komt die werkgevers de mogelijkheid biedt om van hun werknemers een coronatoegangsbewijs te eisen. Als dat er doorheen komt, heeft dat nogal wat consequenties voor een deel
van werkend Nederland, waarbij er uiteraard ook weer meer verdeeldheid gezaaid wordt. Verder wil
hij het toegangsbewijs invoeren bij de niet-essentiële detailhandel, wat in de praktijk inhoudt dat je
zonder bewijs alleen nog maar naar de supermarkt kunt. Slim bedacht, zo vlak voor Sinterklaas en
Kerst. En hij wil het ook invoeren bij dierentuinen en pretparken en dergelijke.
Tot slot kregen we het ‘heugelijk feit’ te horen dat de boostervaccins beschikbaar zijn en dat de ouderen als eersten de gelegenheid krijgen om er één te komen halen, ter versterking van hun voorgaande
vaccins (…) Volgens Hugo gaat het hier om een preventieve maatregel, maar ik ben benieuwd hoeveel
mensen er de komende tijd in verzorgingsinstellingen zullen overlijden. Verder is het zijn bedoeling dat
zorgmedewerkers ook een boosterprik krijgen en daarna mag iedereen er één komen halen. Hugo
vindt het zó belangrijk dat heel Nederland gevaccineerd is, dat hij zich deze keer zelfs tot de camera
richtte om zo de ongevaccineerden toe te spreken, waarbij hij durfde te beweren dat de bijwerkingen
van de vaccins heel erg zeldzaam zijn en garandeerde hij de kijker dat de werking heel erg goed is (…).
Ik denk dat hij even geen actieve herinnering had aan gevaccineerde mensen die toch weer Corona
krijgen. Verder overtuigde hij jonge vrouwen van het feit dat de vaccins geen enkele invloed hebben
op de vruchtbaarheid, terwijl dat wereldwijd wel steeds in de verhalen terugkomt met daarbij ook een
toename aan miskramen. Hij eindigde met de vraag om het te doen voor… let op: jezelf, je buurman,
je oma, alle mensen met een uitgestelde reguliere operatie en de zorgmedewerkers. Er was ooit een
tijd dat mensen een vaccinatie namen ter bescherming van zichzelf.
En dat terwijl de top van deze golf net zo hoog is als het dal van de vorige!
Tekst: Leo Singor

________________________________________________________

Antoine en Louis
Er waren eens twee broers.
Ze heetten Antoine en Louis.
Ze waren altijd met elkaar aan het wedijveren en maakten ruzie om niks.
Ze woonden in een vruchtbare, groene vallei in een ver, ver land.
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Op een dag sloten de broers een nieuwe weddenschap af.
Dit keer zetten ze hoger in dan ooit: wie werd de beste dokter ter wereld?
Met een stevige handdruk werd de weddenschap bezegeld. De broers gingen meteen aan de slag.
Antoine trok de wijde wereld in.
Hij ging in de leer bij genezers, kruidenvrouwtjes en zigeuners.
Hij wilde de oorzaak van ziekte achterhalen.
Als hij die zou vinden, zou hij de sleutel tot genezing in handen hebben en de weddenschap
met zijn broer winnen.
Louis had een andere strategie.
Hij sloot zich op in zijn kantoor en deed zijn uiterste best om iets te verzinnen waarmee hij
de mensen ervan kon overtuigen dat hij de
beste dokter ter wereld was.
Op zijn lange reis leerde Antoine dat de oorzaak van ziekte te vinden was in het water, de lucht en de
aarde. Mensen maakten deel uit van de natuur.
Als iemand ziek werd, was het zaak om de balans te herstellen door het lichaam en de omgeving te
reinigen en te voeden.
Hij leerde vele geneesmethoden en was zeer opgetogen. Niet alleen zou hij de weddenschap met zijn
broer winnen, maar zijn hart zong bij de gedachte hoeveel mensen hij zou kunnen helpen.
Hij had het hart van een echte genezer.
Ondertussen zat Louis ook niet stil.
Hij smeedde een snood plan: hij verzon een onzichtbare vijand.
Hij wist dat de meeste mensen zo goedgelovig waren dat ze een spannend verhaal meteen voor
zoete koek zouden aannemen.
Hij lachte om de geruchten die over zijn broer de ronde deden.
Hij was ervan overtuigd dat de mensen niet bereid zouden zijn om hun gewoontes op te geven, zelfs
niet om te genezen. Mensen waren dom en lui, vond hij.
Nee, zijn aanpak was veel beter.
Hij had een wondermiddel bedacht waartegen niemand bestand zou zijn.
De dag brak aan waarop Louis en Antoine hun bevindingen met het volk zouden delen.
Iedereen kwam naar het marktplein en de broers vertelden om de beurt wat ze ontdekt hadden.
Antoine mocht eerst.
Hij hield een prachtig betoog over alles wat hij op zijn reis geleerd had. De mensen keken zuur toen
hij zei dat ze moesten stoppen met hoeren en snoeren en in harmonie met de natuur moesten gaan
leven.
Ze geloofden er niets van toen hij zei dat dat het mooiste was wat er bestond.
‘Boeeeh!’ riepen ze. ‘Wij moeten helemaal niks!’
Toen was Louis aan de beurt.
Allereerst kondigde hij aan dat wanneer ze op hem zouden stemmen, het bier vanaf dat moment gratis zou zijn.
Hij kreeg een staande ovatie.
Toen zei hij: ‘Mensen, luister! Ik heb de oorzaak van ziekte ontdekt!
Het is een geniepig rotbeestje dat zo klein is dat het onzichtbaar is.
Ik noem het beestje Virus!
Maar wanhoop niet, want ik weet hoe we het virus kunnen verslaan: met een spuit!
Dat is alles.
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Met één spuit ben je voor altijd beschermd tegen deze onzichtbare vijand en word je nooit meer
ziek!’
Antoine keek zijn broer verbijsterd aan.
Hij wist dat Louis niet te vertrouwen was, maar hij had hem nog nooit zo vreselijk horen liegen als nu.
‘Hij liegt!’ riep hij tegen het volk. ‘Luister niet naar hem!’
Maar het was al te laat.
Het volk koos massaal voor Louis, die ter plekke werd uitgeroepen tot beste dokter van de wereld.
Grote vaten bier werden aangerold, terwijl Antoine werd bekogeld met rotte eieren en tomaten.
Hij moest de prachtige groene vallei waar hij opgegroeid was terstond verlaten.
Met pijn in zijn hart nam hij afscheid. Hij was een man van zijn woord.
In de vallei brak een korte periode van uitzinnige vreugde aan.
Iedereen haalde een spuitje en daarna vierden ze hun nieuwverworven gezondheid door dagenlang
te feesten met gratis bier.
Na een paar weken ging iedereen met tegenzin weer over tot de orde van de dag.
Het land moest bewerkt. Het leven ging door. Toen gebeurde er iets onvoorstelbaars. In een klein
dorpje werd iemand ziek. En toen nog iemand.
En tot ieders ontzetting verspreidde een ernstige ziekte zich door de vallei, sneller dan ooit tevoren.
Mensen stierven bij bosjes.
Het spuitje bleek niet te helpen. Hoe kon dat nou?
Dokter Louis werd ter verantwoording geroepen.
‘Waarom worden er zo veel mensen ziek?’ riep het volk. ‘Waarom werkt jouw spuit niet?’
Louis was hier natuurlijk op voorbereid.
Hij wist dat het volk een zondebok zocht, en wie leende zich daar nou beter voor dan Antoine?
‘De spuit werkt wel!’ riep Louis.
‘Het komt door mijn broer!
Voor hij wegging, heeft hij mensen het hoofd op hol gebracht met zijn indianenverhalen!
Daardoor heeft niet iedereen de spuit gehaald en heeft het virus kunnen overleven!
Maar vanaf nu zullen we met harde hand ingrijpen, voor de veiligheid van het volk! Iedereen die
geen spuit heeft gehad zal uit de vallei verdreven worden. Daarmee zullen we ook ziekte uit de vallei
verdrijven!’
Iedereen was blij met deze kordate oplossing.
Men sprak schande van Antoine.
De opluchting was echter van korte duur.
De sfeer in de vallei werd grimmiger dan ooit.
Mensen werden uit hun huizen gesleurd en gedwongen te vertrekken.
Uiteindelijk was er niemand meer over die geen spuit had gehaald, maar toch bleven de mensen
maar ziek worden en sterven. Het leek wel alsof het erger werd, in plaats van beter.
‘Dat komt omdat jullie niet genoeg spuiten hebben gehad!’ riep Louis. ‘Voortschrijdend inzicht!
Vanaf nu krijgt iedereen iedere zes maanden een spuit. Het virus is nog gevaarlijker geworden dan
voorheen! Wij zijn in oorlog met het virus!’
Nou, de schrik zat er goed in bij het volk. De mensen werden steeds banger.
‘Jullie kunnen maar beter allemaal binnenblijven’, zei dokter Louis. ‘Binnen zijn minder virussen dan
buiten. Buiten is het levensgevaarlijk.
Mensen die naar buiten gaan, brengen zichzelf en anderen in gevaar!’
Vergeten waren de oude volkswijsheden dat schoon water, frisse lucht en in het bos wandelen de
gezondheid bevorderde.
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Vergeten was de oude kennis dat genegenheid, aanraking en samenzijn essentieel waren voor het
welzijn van de mens. Mensen sloten zich op in hun huizen en vergrendelden hun deuren en ramen,
niet eens meer wetend waar ze nou precies bang voor waren.
Het eens zo vruchtbare land werd niet meer bewerkt.
Langzaam maar zeker ontstond een zeer trieste situatie.
Mensen werden bang voor elkaar.
Mensen werden bang voor de natuur.
Kinderen mochten niet meer buiten spelen.
Baby’s kregen meteen na de geboorte hun eerste spuit, want de kindersterfte was hoger dan ooit tevoren.
Twintig jaar later was er niets meer over van de eens zo prachtige, groene vallei.
Ze was veranderd in een verlaten woestenij.
Weinig mensen hadden deze vreselijke periode overleefd.
Er werden geen kinderen meer geboren. Spookachtige, gemaskerde schimmen haastten zich door de
verlaten straten, gehuld in beschermende pakken. Het was een vallei van de dood geworden.
Ook Louis werd oud en gebrekkig, maar pas toen hij op zijn sterfbed lag, kreeg hij spijt.
Hij riep zijn dochter bij zich, de enige van vijf kinderen die nog leefde.
Ze kwam aarzelend op de rand van zijn bed zitten.
Zo dicht bij haar vader was ze nog nooit geweest. Hij pakte haar hand.
Ze verstijfde van schrik, want haar vader raakte haar nooit aan.
Toch trok ze haar hand niet weg. Hij keek haar niet aan, maar sprak met gebroken stem, terwijl hij
haar hand stevig vasthield:
‘Mijn lieve dochter, ik heb gelogen. Ik heb tegen iedereen gelogen.
Twintig jaar geleden had ik een weddenschap met mijn broer Antoine, jouw oom, die je nooit ontmoet hebt.
We hadden gewed wie de beste dokter ter wereld zou worden.
Ik dacht dat ik de weddenschap gewonnen had, maar ik besef nu dat ik hem verloren heb.
Ik heb de hele vallei in het verderf gestort. Ik schaam me diep. Vergeef me, alsjeblieft.’
De dochter was geschokt.
‘Wat heb je gedaan, vader?’ zei ze. ‘Als dit waar is, dan heb je mijn leven afgepakt.
Ik ben nooit buiten geweest en nu zeg je dat dat voor niets was.
Ik had met andere kinderen kunnen spelen, in plaats van ze te mijden uit angst om besmet te raken.
Ik had in de rivier kunnen zwemmen.
Ik had in de regen kunnen lopen.
Ik had de bomen aan kunnen raken.
Ik had de lente kunnen ruiken. Ik had bloemen kunnen plukken.
Ik had jongens kunnen zoenen! Ik had niet voortdurend in angst hoeven leven.’
Lang was het stil.
Toen zei ze met zachte stem: ‘Hoe kan ik je ooit vergeven, vader?’
Tranen stroomden over het gezicht van haar vader. Het volle gewicht van wat hij gedaan had, drong
op dat moment tot hem door.
Het perste het laatste restje leven uit hem. Met zijn laatste adem zei hij: ‘Maar jij hebt nooit een
spuit gekregen. Daar heb ik voor gezorgd.’
Toen stierf hij.
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Diepbedroefd pakte het meisje haar spullen en verliet de zieltogende vallei, waar bijna geen levende
ziel meer te vinden was.
Ze wist wat haar te doen stond, al was ze doodsbang.
Ze wilde haar oom vinden.
Misschien zou ze het niet overleven, maar dit was ook geen leven, besloot ze.
Vastberaden liep ze richting het westen. Ze had ooit gefluisterde verhalen van de dienstbodes opgevangen, over een verborgen groene vallei waar nog koeien graasden, waar nog vogels vlogen en waar
mensen nog lachten.
Na weken van zwerven, waar ze soms de wanhoop nabij was, werd het steeds groener om haar
heen.
Hoop gloorde in haar hart.
Ze zag bomen, dieren en bloemen die ze nog nooit eerder gezien had.
Ze plukte verse appels en had nog nooit zoiets verrukkelijks geproefd.
Al snel kreeg ze een dorpje in het oog. Het was een groepje eenvoudige hutten met rieten daken,
waar rook uit de schoorstenen kringelde.
Ze liep het dorpje binnen.
Voor het eerst van haar leven zag ze kinderen buiten spelen.
Even sloeg de angst haar om het hart, maar toen herinnerde ze zich dat er helemaal geen virus was.
De kinderen lachten en zwaaiden naar haar.
Ze zagen er blakend van gezondheid uit. Ze zwaaide verlegen terug.
Even verderop waren andere kinderen aan het zwemmen in de rivier.
Hun vrolijke gelach klonk haar als muziek in de oren.
Ze vroeg zich af of ze ooit zou leren zwemmen.
Het dorp bruiste van het leven.
Ze zag de schoonheid, blijdschap en pure vreugde van hoe het leven ook kon zijn.
Ze huilde van spijt en verdriet over haar verloren jeugd, maar ook van opluchting dat ze deze nieuwe
wereld gevonden had.
Als vanzelf vond ze haar weg naar het ronde hoofdgebouw in het midden van het dorp.
Het was net iets groter dan de andere gebouwen.
De deuren stonden open.
Toen ze aarzelend naar binnen liep, zag ze een grote, brede man met een vriendelijk gezicht en grijs
haar aan een eikenhouten tafel zitten.
Ze wist meteen dat dit haar oom was.
Er zat een groepje kinderen om hem heen.
Hij was een verhaal aan het vertellen en ze hingen aan zijn lippen. Hij merkte haar op en maakte een
uitnodigend gebaar. Voor het eerst van haar leven schoof ze aan op een bankje met drie andere kinderen. Het was het mooiste moment van haar jonge leven.
Ze luisterde naar hoe haar oom vertelde over lang vervlogen tijden, toen hij in een andere vallei
woonde en door zijn broer verdreven werd omdat deze zijn ongelijk niet wilde toegeven.
Ze bespeurde geen enkele bitterheid in zijn stem.
Hij besloot zijn verhaal met de woorden: ‘Spreek altijd de waarheid, kinderen, want de waarheid
maakt je vrij.’
Het meisje was diep geraakt.
Ze wachtte tot de andere kinderen naar buiten gerend waren en ze alleen met haar oom was.
Hij keek haar vriendelijk aan en wachtte geduldig, terwijl ze naar woorden zocht.
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‘Ik ben de dochter van dokter Louis’, zei ze. ‘Oh pardon, ik bedoel … ik weet nog niet zo lang dat hij
geen dokter was.’
Ze durfde haar oom bijna niet aan te kijken. Toen het stil bleef en ze toch voorzichtig op keek, zag ze
dat haar oom tranen in zijn ogen had.
‘Ik ben zo blij dat je ons gevonden hebt’, zei hij. ‘Wat is je naam?’
‘Cecile’, zei het meisje.
Antoine nam Cecile in zijn armen. Voor het eerst in haar leven voelde ze zich thuis.
Ze had nog nooit zo’n warmte en geborgenheid gevoeld. In het huis waar ze was opgegroeid, raakte
niemand elkaar aan.
‘Kun je mijn vader vergeven?’ zei ze uiteindelijk. Ze moest het vragen.
‘Hij heeft alles toegegeven op zijn sterfbed.
Hij heeft onze vallei kapotgemaakt. Bijna iedereen is dood. Maar alsjeblieft, vergeef hem. Mijn vader
had oprecht spijt. Hij is gestorven van verdriet.’
‘Ja’, zei Antoine. ‘Ik heb hem al lang geleden vergeven. En ik heb op je gewacht. Kom bij ons wonen.’
Aldus geschiedde.
Cecile ging in de vallei van Antoine wonen.
Voor het eerst van haar leven was ze gelukkig.
Met een grote groep mensen reisden ze terug naar de vallei van de dood, waar ze de overgebleven
mensen en dieren redden en meenamen naar de groene vallei.
Binnen drie maanden was iedereen weer gezond, dankzij de geneeswijzen van de beste dokter ter
wereld.
Cecile werd een uitmuntende zwemster. Iedere dag was ze in de rivier te vinden, schaterend van plezier.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
Gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Sanne Burger, met dank aan Jos voor het insturen.

________________________________________________________

Never do anything against conscience,
even if the state demand it.
Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten,
zelfs als de staat het verlangt
Albert Einstein
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De weg naar een gelukkig leven
Gezond verstand als gids voor een beter leven
geschreven door L Ron Hubbard

DE 21 LEEFREGELS VAN DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

1. Zorg goed voor jezelf
2. Wees gematigd
3. Leid geen losbandig seksleven
4. Houd van kinderen en help hen
5. Toon respect voor je ouders en help hen
6. Geef het goede voorbeeld
7. Streef ernaar met de waarheid te leven
8. Maak je niet schuldig aan moord
9. Doe niets dat onrechtmatig is
10. Steun een overheid die is opgezet ten behoeve van de gehele bevolking
en als zodanig functioneert
11. Breng mensen van goede wil geen schade toe
12. Bescherm en verbeter je omgeving
13. Maak je niet schuldig aan diefstal
14. Wees het vertrouwen van anderen waard
15. Kom je verplichtingen na
16. Wees actief
17. Wees bekwaam.
18. Respecteer de geloofsovertuiging van anderen
19. Probeer te voorkomen dat je anderen iets aandoet waarvan je niet wilt
dat zij het jou aandoen
20. Probeer anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden
21. Zorg dat het in alle opzichten goed met je gaat
Met dank aan Arie voor het insturen
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Beste vrienden,
Het is belangrijk voor ons om ervoor te
zorgen dat we goed en gelukkig zijn, zo
vaak mogelijk. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door te netwerken met
mensen die denken zoals wij.
Want dan voelen we dat we helemaal
niet alleen zijn. Er zijn velen van ons veel mensen die wakker worden, die
dingen in vraag stellen en die blijven
geloven in het goede en het goede willen.
Er zijn veel mensen die het licht vasthouden - overal op aarde. We kennen
ze niet, maar ze zijn er wel.
En het zijn juist deze mensen die hoop en vertrouwen verspreiden en oplossingen zoeken.
Ondanks dat de druk toeneemt en het voor ons op bepaalde vlakken donkerder wordt, zijn
deze mensen die het licht vasthouden overal. Ze verankeren het licht. En zolang mensen het
licht vasthouden, zullen aan het einde van deze fase dat we in het licht staan winnen. Liefde
kun je niet stoppen.
Tot die tijd hebben we hoop en doorzettingsvermogen nodig. En dat ontvangen we ook door
te weten dat we niet alleen zijn. Eerlijk gezegd zijn we met velen, heel veel.
Mensen die het licht vasthouden zijn als brandende kaarsen. Hun licht vermindert niet alleen
omdat het donkerder wordt in de kamer waarin ze zijn. De duisternis van een hele kamer kan
het licht van een kaars niet doven. En zo is het ook met ons mensen.
Natuurlijk is het begrijpelijk dat we ons overweldigd of zelfs bang voelen. We moeten onszelf
er dan niet voor veroordelen, maar begrip voor onszelf hebben. Juist op zulke momenten hebben we iets nodig dat fungeert als anker, misschien een innerlijk beeld dat ons zegt: "We kunnen het.
We zijn met velen. "Uiteindelijk komt alles goed, want op een bepaald subtiel niveau is het al
opgelost, zelfs als het er op fysiek vlak niet zo uitziet. Omdat de onlicht-structuren hier op
deze Aarde, die hun controle niet willen opgeven, alles proberen om hier te kunnen blijven.
Maar niets dat niet op liefde gebaseerd is, duurt eeuwig.
En subtiel, op een bepaald niveau, is het al duidelijk dat het licht gaat winnen.
We moeten dit altijd onthouden als we twijfelen. Zolang we nog in deze vreemde fase zitten,
mogen we de moed niet verliezen. Want we zijn met velen - en we zijn hier op dit moment
niet gewoon toevallig. We zijn hier om het licht vast te houden.
Jullie Christina
Zie ook:
Love Stream 8 – Fragment 1 Er zijn bezielde en zielloze wezens op de Aarde
https://www.youtube.com/watch?v=a1XuJ3ncRdk
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Zondebokverschuiving: wie niet prikt is een
dader, een paria
Soms verlang ik terug naar de collectieve angst van vorig jaar. Angst verbroedert, we leken even één
met elkaar. Alle verschillen vielen weg, we klapten, hielpen, troostten en luisterden. Er was maar een
vijand: het virus.
Maar er vond een zondebokverschuiving plaats, schrijft neurobioloog Wendy Mittemeijer in het boek
Pandemische Chaos. Het virus, het onzichtbare monster dat nog niet zo makkelijk plat bleek te slaan,
is niet langer de grote boosdoener.
De nieuwe zondebokken zijn de mensen die uit de pas lopen en de Grote Missie in gevaar brengen. De
ongeprikten werden de te verdelgen tegenstanders. Ze zijn gedehumaniseerd, niet langer mensen met
twijfels, vragen, kennis, zorgen, geloof en overtuigingen, maar teruggebracht tot ontbrekende groene
vinkjes op een smartphone.
Juist de mensen die altijd de mond vol hebben van gelijkheid en inclusie zijn nu de aanvoerders in de
dehumaniseringsbeweging en staan het hardst te schreeuwen: Jij mag niet meer meedoen! Jij bent
een gevaar, een moordenaar! Val alsjeblieft vandaag nog dood, een ziekenhuisbed is er niet voor jou,
dat is voorbehouden aan de brave mensen! De coronacrisis ontmaskert genadeloos de fatsoensmensen. Die blijken als het erop aan komt een pakketje haat met een dun laagje deugchroom, orthodoxe
aanhangers van de farmareligie.
Grote verlossers
Mittemeijer, die als adviseur in de farmaceutische industrie werkt, vraagt zich af hoe het toch kan dat
de samenleving het slechte imago van de farmaceutische industrie helemaal vergeten lijkt. Prikfabrikanten werden in talkshows onthaald als de grote verlossers.
Nooit eerder zag Mittemeijer zoveel artsen en politici vol lof over een hagelnieuw en nauwelijks getest
medicijn, zonder enige kritische vraag te stellen. Terwijl vragen stellen nu zo vreselijk noodzakelijk is
zegt ze, want: ’juist als het leven moeilijk is moeten ethiek en debat fier overeind blijven. Twijfelen en
vragen maken ons zelfdenkende invoelende wezens die samen creatieve oplossingen kunnen bedenken. Juist dat zorgt ervoor dat wij meer zijn dan een veestapel’.
Ik hoop maar dat de haat tegen ongevaccineerden ergens goed voor is. Want ik deel de oproep van de
deugmensen dat een ziekenhuisbed geen vanzelfsprekendheid is. We zitten al jaren collectief op de
blaren van de uit de hand gelopen zorgkosten omdat we te laf zijn om een ander aan te spreken op
zijn eigen verantwoordelijkheid. Zonder morren geven we zo’n dertig miljard euro belastinggeld uit
aan de gevolgen van leefstijlgerelateerde ziekten.
Verslaving niet met spuitje op te lossen
Sinds 2014 probeer ik de discussie daarover op gang te krijgen. Half Nederland viel over me heen toen
ik me in een interview in Trouw ergerde aan rokende longkankerpatiënten voor de ingang van het
ziekenhuis. Er wordt per patiënt ongeveer een miljoen euro aan operaties en chemokuren uitgegeven.
’Wat mij betreft mag iemand die veertig jaar heeft gerookt en dan longkanker krijgt, hop, meteen door
naar het crematorium. Er staat toch op zo’n pakje dat je er kanker van krijgt? Dat je er dood van gaat?
Nou gá dan gewoon dood en laat ons niet voor de kosten opdraaien,’ zei ik toen. Een tekst die in 2021
ineens salonfähig is geworden als het over corona gaat.
Met een verschil: vreetzucht, rook- en drankverslavingen zijn niet met een spuitje op te lossen. Daar
moet je zelf wat aan doen, met bloed zweet en tranen. Dat gaat tegen de farmareligie in. We hebben
mensen het recht op hun eigen probleem ontnomen en verslaafd gemaakt aan de verzorgingsstaat.
Zelf je verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid is helemaal niet de bedoeling! Wie zuipt en
rookt maar prikt is braaf. Wie sport en niet prikt is een dader, een paria die we liever kwijt zijn.
Column telegraaf door Marianne Zwagerman, via facebook
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Gewoon zelfstandig kritisch nadenken

Stel je eens voor dat Corona niet bestaat en we dus niet met elkaar in discussie hoeven te gaan over
het nut van experimentele vaccins en vergaande maatregelen. Ik begrijp best dat dit lastig is, maar stel
je eens voor… Heb jij dan vervolgens een verklaring voor de wereldwijde hartproblemen bij jonge gezonde sporters het afgelopen jaar?
Deze zomer was de halve wereld er ooggetuige van hoe tijdens de EK-voetbalwedstrijd tussen Denemarken en Finland de Deense international Christian Eriksen op het veld in elkaar zakte. Hij bleek een
spontane hartstilstand te hebben gehad, waar hij na reanimatie gelukkig goed uitgekomen is. Zoiets
gebeurt maar een enkele keer… of toch niet?
In de mainstream media wordt er nauwelijks aandacht aan besteed, maar het afgelopen jaar zijn er
wereldwijd in alle takken van sport, zowel onder amateurs als onder professionals, talloze jonge atleten tijdens de beoefening van hun sport ook in elkaar gezakt. In tegenstelling tot Christian Eriksen
hadden diversen geen geluk en werd het hen fataal.
De Engelse Mark Payne heeft hier een indrukwekkende lijst van samengesteld: https://www.notonthebeeb.co.uk/post/surge-of-sports-people-worldwide-suffering-unexpected-ill-health. Bovenaan vind je een filmpje met een vijf minuten durende compilatie van diverse voorvallen en daaronder
vind je een gigantische lijst van slachtoffers met naam en toenaam en links qua bronvermelding.
In veel van deze gevallen komt het woord ‘myocarditis’ voorbij. Dit is een ontsteking van de hartspier
wat meestal veroorzaakt wordt door een virus. Een enkele keer raakt het hart daardoor dermate ernstig beschadigd, dat binnen enkele weken klachten van hartfalen of ritmestoornissen ontstaan.
We gaan terug naar de ‘realiteit’ die Corona heet. Want wat blijkt nu? Myocarditis staat in de bijsluiters
van Pfizer/BioNTech en Moderna vermeld als een van de bijwerkingen, zoals sinds juli dit jaar ook te
lezen valt op de website van Bijwerkingen Centrum Lareb: https://www.lareb.nl/news/ontsteking-
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van-de-hartspier-en-hartzakje-bijwerking-van-pfizer-en-moderna-vaccin. Bedenk daarbij dat alle genoemde voorvallen op de lijst van Mark Payne plaatsvonden terwijl de vaccinatiecampagnes op volle
toeren draaiden, én dat er zich vóór Corona nog nooit zoveel hartproblemen in zo’n korte tijd bij zoveel
gezonde sporters voordeden!
Zoals bekend is myocarditis nog maar een van de vele bijwerkingen van de vaccins. Hoewel de hoogste
gezondheidsautoriteit in Duitsland het officieel als puur toeval beschouwt, blijkt uit gegevens van zes
Duitse spoedeisende-hulpafdelingen, die routinematig door de gezondheidsautoriteit RKI (Robert
Koch Institute) worden verzameld, dat het aantal spoedgevallen als gevolg van ziekten van het zenuwstelsel en het hart- en vaatstelsel sinds dit voorjaar sterk is toegenomen. https://journalistenwatch.com/2021/11/10/rki-stichproben-ungewoehnliche/. En hoewel de Britse autoriteiten goochelen met cijfers en zich verder hullen in stilzwijgen, gaat het hardnekkige gerucht dat er in Engeland in
de eerste acht maanden van dit jaar bijna zesendertigduizend gevaccineerde mensen binnen eenentwintig dagen na de prik zijn overleden. https://theexpose.uk/2021/11/10/breaking-35924-peopledied-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england-during-the-first-8-months-of-2021according-to-ons-data/. In verband met die eenentwintig dagen is het aantal overledenen te hoog om
het aan louter toeval te wijten, waardoor het aannemelijk is dat sowieso een deel van hen overleden
is aan één of meer bijwerkingen van het vaccin. Maar het zal wel speculeren blijven, hoe groot dat deel
exact is.
Ondanks de invoering van QR-codes en andere vormen van coronatoegangsbewijzen neemt het aantal
COVID-gevallen in heel Europa momenteel sterk toe, met pieken in Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Noorwegen. Aangezien al deze landen een relatief hoge vaccinatiegraad
hebben, kun je hieruit concluderen dat het vaccin bepaald niet het redmiddel is, zoals Hugo de Jonge
ons vaak heeft voorgespiegeld. En hoewel hij ons nu wil laten geloven dat de toename van het aantal
COVID-gevallen veroorzaakt wordt door de ongevaccineerde mensen, stapelen de bewijzen zich op
waaruit blijkt dat dit totale onzin is. Zo resulteerde onlangs in Duitsland een koorconcert, waar volgens
het 2G-principe uitsluitend volledig gevaccineerde of herstelde mensen toegestaan waren, in een COVID-19-uitbraak
die
ten
minste
vierentwintig
mensen
besmette.
https://summit.news/2021/11/10/fully-vaccinated-choir-concert-ends-in-substantial-covid-19-outbreak/
Opvallend blijft dat in Zweden, dat nooit een strenge lockdown heeft ingesteld en waar niet gewerkt
wordt met coronatoegangsbewijzen en verplichte mondkapjes, het aantal COVID-gevallen en -doden
bijzonder laag is in vergelijking met de rest van Europa.
Als jij nog steeds denkt dat onze overheid, met in haar kielzog de mainstream media, het beste met
ons voorheeft en uitsluitend transparant en eerlijk te werk gaat, is het niet mijn bedoeling om met je
in discussie te gaan, maar vraag ik je gewoon om (onder andere) naar aanleiding van de bovenstaande
feiten zelfstandig kritisch na te denken en zo tot een weloverwogen conclusie te komen.
Tekst: Leo Singor

Dus, als ik het goed heb,
moeten de beschermden beschermd worden tegen de onbeschermden
door de onbeschermden te dwingen zichzelf te beschermen
met de bescherming die de beschermden niet beschermt.
Logisch toch!
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Notabene Oostenrijk bevestigt de vergelijking
met de Jodenster!

Hoewel in Israël talloze mensen het coronapaspoort óók vergelijken met de Jodenster uit de Tweede
Wereldoorlog, worden overheid kritische mensen in het ‘vrije’ Westen vol walging politiek correct afgeserveerd als ze die vergelijking trekken. Ik heb dat zelf de afgelopen (bijna) twee jaar ook ervaren
naar aanleiding van een paar van mijn artikelen.
Alsof we daarmee de Joden zouden beledigen (…). Maar het tegenovergestelde is juist het geval! Ik
spreek voor mezelf, maar weet eigenlijk wel zeker dat dit geldt voor eenieder die die vergelijking trekt.
Zoals destijds de Joden heel langzaam maar zeker (!) buiten de samenleving werden gezet, met als
uiteindelijk gevolg de vernietigingskampen en de dood van zes miljoen van hen, zo worden de ongevaccineerden nu ook langzaam maar zeker buiten de samenleving gezet. Een overeenkomst daarbij is
het feit dat de (Duitse) overheid destijds, als een van de vele redenen om dit te rechtvaardigen, manipulatief suggereerde dat de Joden enge ziektes bij zich zouden dragen (…). En hoewel gevaccineerden
net zo besmettelijk zijn als ongevaccineerden, wordt er nu ook manipulatief gesuggereerd dat de ongevaccineerden het grote gevaar zijn en dat de ziekenhuizen volstromen met hen. En terwijl besmettelijke gevaccineerde mensen overal vrijuit mogen komen, kunnen de ongevaccineerden in Nederland
straks alleen nog maar naar de supermarkt, de dierenwinkel, de drogisterij en de opticien. Het begint
wel erg te lijken op destijds de eerste jaren onder de Duitse bezetting. Ook toen werden de grote
stappen in vele kleine stapjes genomen.
In zijn boek ‘Mein Kampf’ schrijft Hitler: “De beste manier om controle over mensen te krijgen en hen
uiteindelijk volkomen te controleren, is om stapje voor stapje wat meer vrijheid van hen weg te nemen.
Hun rechten worden weggeveegd door duizenden kleine stapjes en onzichtbare verminderingen. Zodoende zullen de mensen niet in de gaten hebben dat hun rechten en vrijheden verwijderd werden, tot
ze het punt voorbij zijn waarop deze wijzigingen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.”
Herkenbaar?!
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Uiteraard was Nederland weer het braafste jongetje van de klas, want we hebben de twijfelachtige
reputatie dat ons land, van alle door de Duitsers bezette landen, het beste met hen samenwerkte; met
als resultaat dat driekwart van de Nederlandse Joden werd vermoord. In andere West-Europese landen zijn deze percentages veel lager.
Als we het over die tijd hebben, denken we graag aan mensen zoals Erik Hazelhoff Roelfzema, dé Soldaat van Oranje, en Hannie Schaft, het meisje met het rode haar. Maar helaas is dit de andere, en
uitermate bittere (!), kant van de medaille.
Ik ben vanaf mijn middelbareschooltijd al geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en heb me altijd
verbijsterd over de holocaust. In 2013 heb ik Auschwitz-Birkenau bezocht en heb na de rondleiding
ongeveer een kwartier in een gaskamer staan mijmeren. Verschrikkelijk! Je ziet de krassen van de nagels nog op de muren (…). Mijn verbijstering is niet alleen gebaseerd op het feit dat zoveel mensen
zo’n lugubere dood gestorven zijn, maar ook op het gezegde ‘Iedereen stond erbij en keek ernaar’.
Want zó was het over het algemeen in de samenleving. Ook daarin zijn heel duidelijk parallellen naar
de huidige tijd te zien.
En als klap op de vuurpijl bevestigt Oostenrijk notabene de vergelijking met de Jodenster, want de
Oostenrijkse federale regering heeft zondag 14 november ingestemd met een lockdown voor ongevaccineerde mensen. https://de.rt.com/europa/127104-osterreich-lockdown-fur-ungeimpfte-ab/
Dat is nog een stap verder dan wat de ongevaccineerden in Nederland na de aankomende wetswijziging te wachten staat. Misschien vraag je je nu af wat die klap op die vuurpijl ermee te maken heeft.
Nou, het ‘toeval’ wil dat Adolf Hitler in 1889 geboren is in Braunau am Inn, een stad in de Oostenrijkse
deelstaat Opper-Oostenrijk.
Het zou me niet verbazen als Mark en Hugo dit een dezer weken ook in gaan voeren, want de afgelopen
twee jaar hebben ze regelmatig beperkende maatregelen uit het buitenland gekopieerd.
Ieder weldenkend mens weet dat het destijds een leugen van de (Duitse) overheid was toen ze de
bevolking deden geloven dat de Joden ziektes bij zich droegen. Toch? Waarom zijn er dan nu nog zoveel mensen die de overheid geloven en er daardoor vanuit gaan dat de ongevaccineerden hét besmettingsgevaar zijn, terwijl de gevaccineerden net zo besmettelijk zijn?!
En ik vraag me af waarom diezelfde mensen niet verder denken als er na twee vaccins verkondigd
wordt dat we een derde nodig hebben in de vorm van een boosterprik om, zoals de ‘deskundigen’ ons
willen doen geloven, het immuunsysteem een geheugensteuntje (…) te geven en de andere twee vaccins een oppepper (…). Als een ‘deskundige’ zoals dierenarts Ab Osterhaus, die het overigens een goed
idee vindt om alle ongevaccineerden te deporteren naar een eiland in de Stille Zuidzee, zegt dat jij die
boosterprik heel hard nodig hebt, terwijl hij miljoenen verdient aan zijn aandelen in de farmaceutische
industrie, dan ga je toch nadenken? Zo’n man is toch niet objectief?!
En alles wordt nog bizarder als je je bedenkt dat de ziekenhuizen volstromen met gevaccineerden in
plaats van ongevaccineerden, zoals Hugo ons wil laten geloven. Want wat in België gebeurt
https://eindtijdklok.org/2021/11/15/medisch-directeur-gza-antwerpen-de-patienten-die-wij-ingza-nu-op-intensieve-hebben-liggen-zijn-allemaal-gevaccineerd/, gebeurt in ons land en in Oostenrijk uiteraard ook. Want het virus kent geen landsgrenzen.
Tot slot zijn er zoveel bijwerkingen waar in de mainstream media nooit over gerept wordt, dat in het
Duitse Chemnitz een directeur van een ziekenhuis zelfmoord gepleegd heeft, waarbij onder andere in
zijn afscheidsbrief stond (citaat): “Ik kan niet meer leven met de leugens naar de burgers en naar de
patiënten, dat de vaccins ongevaarlijk zouden zijn. Het is volkerenmoord!”
Tekst: Leo Singor
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Foto (uit 1942 of 1943): Nederlandse Joden gaan aan boord van de trein waarmee ze naar Auschwitz
gedeporteerd worden.
De foto is van Werner Rudolf Breslauer (1903 – 1943), een Duitse fotograaf van Joodse afkomst, die
zelf overleden is in Auschwitz.
De foto is opgenomen in het publieke domein en dus auteursrechtenvrij.

________________________________________________________

Ik ben bang voor een hoog sterftecijfer onder bejaard Nederland deze winter!

Hugo de Jonge liep de afgelopen weken te drammen dat de ongevaccineerden de ziekenhuizen zouden
laten overstromen, hoogstwaarschijnlijk in de wetenschap dat er een golf aan zat te komen van gevaccineerde mensen die alsnog Corona zouden krijgen, zoals in het buitenland ook her en der gebeurt.
https://eindtijdklok.org/2021/11/15/medisch-directeur-gza-antwerpen-de-patienten-die-wij-ingza-nu-op-intensieve-hebben-liggen-zijn-allemaal-gevaccineerd/ En dan nog maar niet te spreken
over alle bijwerkingen van het vaccin en het gerucht dat vreemde ziektes in de officiële cijfers bestempeld worden als Corona.
Want nu de ziekenhuizen weer vol lijken te lopen met Covid-19 patiënten, rept de mainstream media
met geen woord meer over wel of niet gevaccineerde patiënten. Het heeft er alle schijn van dat het de
bedoeling is dat de grote massa er gebrainwasht van uitgaat dat het uitsluitend ongevaccineerde mensen zijn die de IC’s bezet houden.
Toen in Nederland de eerste prik gegeven werd, stond Hugo er met de complete Nederlandse mainstream media pal bovenop. En zo ging het donderdag 18 november weer, toen de eerste boosterprik
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gezet werd. Een krasse dame van negentig was de eerste, gevolgd door een man van vierentachtig, die
er niet aan moet denken dat hij de komende maanden een paar voetbalwedstrijden in Engeland moet
missen (…). Er werd in het NOS Journaal letterlijk gezegd dat de boosterprikken nodig zijn om ervoor
te zorgen dat de ziekenhuizen niet nog meer overbelast raken. Hoe kun je het bedenken?!
Als de overheid haar zin krijgt, gaat de komende maanden het overgrote deel van onze zestigplussers
deze zogenaamde boosterprik halen. Ik ben bang voor een hoog sterftecijfer onder bejaard Nederland
deze winter!
Want hoewel het gros van de (wereld-)bevolking er niet aan wil, is er sinds de achttiende eeuw wel
degelijk een elite die, verspreid over een aantal families, van generatie op generatie heel subtiel en
stapsgewijs alle macht naar zich toe trekt. En wij leven met z’n allen in de tijd dat de definitieve voltooiing daarvan bijna een feit lijkt te zijn. Googel op namen als Rockefeller, Rothshild, Klaus Schwab en
Bill Gates én organisaties als De Verenigde Naties en Het World Economic Forum, en je komt een heel
eind in de beerput!
Laat de Elite nu een soort van stappenplan in zes fases hebben en de klok inmiddels op vijf voor twaalf
staan, want we zitten al in Fase 5, die van november 2021 tot en met maart 2022 loopt (citaat):
Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel. Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten worden. Laat het aantal werkelozen exploderen. Zorg voor een derde prik
(boostershots). Zorg voor meer doden onder oudere mensen. Introduceer verplichte vaccinaties voor
iedereen. Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de groepsimmuniteit worden uitvergroot. Demoniseer alle antivaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden. Arresteer
de leiders van de dwarsliggers. Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR-code) met daarop de
geboorteakte, het identiteitsdocument, het paspoort, het rijbewijs en het verzekeringsbewijs. Stel een
staat van beleg in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen. Gevangenis voor of opruiming van
tegenstanders.
Diverse punten zijn herkenbaar hè? En qua de overige punten lijkt het een kwestie van tijd te zijn, want
de elitaire ‘dames’ en ‘heren’ zitten op ramkoers!
En terwijl er in ons land van officiële zijde niet meer over wel of niet gevaccineerde patiënten gesproken wordt, blijkt zelfs uit een land als Zweden, met overwegend vrijwillige maatregelen, dat het overgrote deel van de huidige coronapatiënten wel degelijk gevaccineerd is. https://www.friatider.se/20av-23-doda-var-vaccinerade
Tekst: Leo Singor

________________________________________________________

Linkenpagina
Alle mogelijke informatie en linkjes, laatste nieuws en opinie, agenda, alle linken die wij hieronder ook
noemen.
https://startpagina.onzereset.nl/category/nieuws/
Klik op het tweede tabblad ‘startpagina’ https://startpagina.onzereset.nl/category/corona/
en je komt op een pagina met alle nieuws, linken et cetera betreffende C19.
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Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
Maurice de hond
Website: https://www.maurice.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A
Tisjeboy
Website: https://www.tisjeboyjay.com/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ
Ninefornews
https://www.ninefornews.nl/
Want to know
https://www.wanttoknow.nl/
Frontnieuws
https://www.frontnieuws.com/home/
Transitieweb
https://www.transitieweb.nl/
CommonSense tv
https://commonsensetv.nl/
• The Great Reset: We zitten er midden in
https://commonsensetv.nl/the-great-reset-we-zitten-er-midden-in/
Artsencollectief
https://artsencollectief.nl/
Herstel de republiek
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
• Immuniseren zonder Covid-injectie? Het kan, na 20 minuten weet u hoe het werkt. Het leven
lacht u weer toe!
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/05/immuniseren-zonder-covid-injectie-hetkan-na-20-minuten-weet-u-hoe-het-werkt-het-leven-lacht-u-weer-toe/
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/
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stopworldcontrol
https://www.stopworldcontrol.com
Pierre Capel
Website: http://www.pierrecapel.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
Eindtijdnieuws
https://eindtijdnieuws.com/
Eindtijdklok
https://eindtijdklok.org/
Hallo Bewust Nederland
https://www.hallobewustnederland.nl/
Freedom for All
https://www.freedom-for-all.com/
Zelfzorg Covid19
https://zelfzorgcovid19.nl/
Buiten parlementaire onderzoekscommissie.
https://bpoc2020.nl/
• Persconferentie Europees Parlement: zorgen over 'Greenpass' - 20/10/21
https://www.youtube.com/watch?v=R6YkcgToFkc
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/
Adem Vrij
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
Wees de weerstand
https://www.weesdeweerstand.nl/
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Nieuwssite ‘Nooit.nl
https://nooit.nl
Site van Juglen Zwaan
https://www.ahealthylife.nl/
Site van Mike Adams, the healthranger
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covidspread.html
Site van Hulda Clark Therapie, Harm Valentijn
Interessante Nieuwsbrieven & Artikelen
www.huldaclark.tk
keuzevrijbijmij.nl wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd
welkom bent, ook zonder test of vaccin. Wil jij ook in vrijheid blijven leven?
https://keuzevrijbijmij.nl/
Snelle ontgifting van vaccinaties en testen
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
Rumble.com
De grootste misdaad in de wereldgeschiedenis

https://rumble.com/vnw69v-volk-wordt-wakker-de-grootste-misdaad-in-de-wereldgeschiedenis.html
Stichting Vaccin Vrij
• Vooraanstaande wetenschappers en artsen bekijken de Coronacrisis op een nuchtere en kritische
manier. Hoe ernstig is de huidige situatie en hoe dodelijk zijn mutaties? Is er nog wel een gezonde,
wetenschappelijke discussie mogelijk? Hoe zit het met angst, censuur en de rol van de media?
https://stichtingvaccinvrij.nl/must-see-documentaire-wetenschappers-met-een-kritische-blik-opde-corona-crisis/
• “Niets in de politiek gebeurt toevallig, als zich iets voordoet, dan kun je erop wedden dat dit precies
zo gepland was” – Franklin D. Roosevelt
De must-see lezing van Ernst Wolff geeft niet alleen aan wat het plan is, maar ook wat er voor nodig is
om te winnen. Wolff slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop en ik raad iedereen aan om een half
uur van zijn tijd te investeren om te kijken! In zeer compacte bewoordingen schetst hij een compleet
beeld van waar we nu zitten, waar we naartoe gaan, en wat er nodig is om het tij te keren.
https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-wij-dit-gaan-winnen-lezing-van-ernst-wolff-die-viraal-gaat//
• Hoorzitting in Washinton DC over vaccinatieschade – Big Pharma en overheidsadviseurs schitteren
door afwezigheid. Het onderstaande artikel is met toestemming overgenomen va EllaSter.nl De
sprekers op deze hoorzitting geven woorden aan de pijnlijke schaduwkanten van de covid-injectie.
We worden er niet over voorgelicht…
https://stichtingvaccinvrij.nl/hoorzitting-in-washington-dc-over-vaccinatieschade-big-pharma-enoverheidsadviseurs-schitteren-door-afwezigheid/
• Lareb verdubbeling personeel wegens ‘extra bijwerkingen’ covid- injecties en toch ontbreken
80.000 meldingen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/lareb-verdubbeling-personeel-wegens-extra-bijwerkingen-covid-injecties-en-toch-ontbreken-80-000-meldingen/
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Naastenliefde
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High tea in Friesland

Dinsdagmiddag 16 november kwamen we met een stel deelneemsters van ‘Cursus het Wilde
Genieten’ bij elkaar in Franeker.
De gastvrouw had alles gezellig voorbereid en iedereen nam iets lekkers mee, zelfgemaakt,
verantwoord en leuk gepresenteerd.
Wat een heerlijke basis voor dit soort middagen. De kosten zijn het niet maar je zet met elkaar
zoiets waardevols neer.
Er ontstonden na een korte introductie geanimeerde gesprekken en tijdens dit soort momenten is er even totaal niets aan de hand, even geen bijzondere buitenwereld maar een gezellige
binnenwereld.
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Hartige hapjes, zoete hapjes, vijf soorten thee, een serieus woord, een lach, een overdenking,
van alles ontstond, het verliep spontaan en wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
Een middag vanaf 13.00 uur tot even na vijven.
Met elkaar kun je veel verwezenlijken, niet één persoon die uren in de keuken staat, maar
allemaal een eigen inbreng, wel even van tevoren met elkaar gedeeld om te voorkomen dat
er geen balans is maar eenieder kon haar eigen creativiteit en ideeën erin kwijt.
Hoe leuk is dit?
Bedenk een wekelijkse onlinecursus, waarbij het woord cursus meer bedoeld is om aan te
geven dat het wel diepgang heeft, maar wat men ermee doet is aan hem of haar, maar dan
de rest… de deelnemerslijst waardoor er leuke contacten ontstaan die op langere of korte
termijn nog weleens extra van belang kunnen zijn.
Heel fijn als je gelijkgestemden kent, met een interesse gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden
en eetbare bloemen.
Want ook dat deel is juist nu superbelangrijk.
We moeten veel meer beseffen dat we de natuur nodig hebben en dat veel ‘wilde’ gewassen gewoon voor onze voeten groeien.
Maar tijdens deze middag lag de aandacht op
al het moois en lekkers dat ons door ieders inbreng werd voorgeschoteld.
SUPER!
Zo willen we wel meer middagen meemaken.

Anneke
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Azerbeidzjaanse snoepballetjes
Ik deel graag het recept van de Azerbeidzjaanse snoepballetjes die in het stuk over de high tea op de foto
staan.
Ik geniet al een poosje van de vlogs van 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 vandaan en maken grote hoeveelheden
groente en fruit in voor de winter.
De vlogs zijn heerlijk om naar te kijken en superleuk om
ideeën op te doen.
En omdat ik de afgelopen jaren steeds op zoek ben naar
leuke en lekkere recepten zonder suiker en zonder gluten dacht ik toen ik dit filmpje tegen kwam: YES!
https://www.youtube.com/watch?v=CQuKEVeCKK0
Die gaan we een keer maken, alleen wel in aangepaste vorm.
Een suiker en bloemvrij dessertrecept wat ook uitstekend smaakt bij de koffie en de thee of bij een
glas limonade.
Heel simpel om te maken en superlekker dus!
Ingrediënten zijn gedroogde zuidvruchten zoals:
• Dadels
• Vijgen
• Abrikozen (ongezwavelde)
• Rozijnen
En ik heb er gemengde noten in gebruikt in plaats
van alleen walnoten zoals in het filmpje worden gebruikt.
De hoeveelheden zelf een beetje gokken.
Voor twee keer een high tea heb ik 50 snoepballetjes gemaakt en 500 gram gemengde noten gebruikt,
ca 150 gram vijgen, ca 150 gram dadels, ca 150 gram abrikozen en ca 150 gram rozijnen, nog wat zaden
en pitten en een paar eetlepels kokos. In het filmpje zie je dat er een groot formaat ‘gehaktbal’ van
worden gedraaid, ik heb bescheiden snoepballetjes gemaakt.
Alle ingrediënten in de blender fijnmalen (of je moet nog zo’n molentje in huis hebben, zoals in het
filmpje, dan gebruik je die natuurlijk) draai hier de snoepballetjes van. Je kunt zelf bepalen hoe groot
je ze wilt. Totale hoeveelheid ingrediënten was rond de 1100 gram en ik heb daar zoals gezegd rond
de 50 snoepballetjes van gemaakt.
Wat gemalen gemengde noten apart gehouden en op een bord gedaan en daar de balletjes doorheen
gehaald zodat je ook aan de buitenkant een laagje noten hebt.
Geniet van dit heerlijks,
Barbera
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High tea in Noord-Holland

Donderdag 18 november reden wij, Barbera en ondergetekende naar Noord-Holland.
Op naar de volgende gastvrouw die deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ wilde ontvangen om samen een ‘High tea’ te verzorgen.
Barbera had weer een trommel ‘Azerbeidzjaantjes’ mee, ik vijf soorten thee.
En Turkse theeglaasjes, want daaruit drinkend smaakt je thee echt zoals thee hoort te zijn.
Althans, dat vinden wij en daarom laten we de anderen dit ervaren.
Dienbladen in een bijpassende stijl en we zijn er klaar voor.
Een bloemenarrangement met een lichtje erin mag niet ontbreken voor de sfeer en zo kwamen we goedgemutst in Benningbroek aan.
Het weer werkte ook heerlijk mee, prachtig winters weer met een zonnetje.
Het voelde meteen gezellig.

We begonnen de middag met een heerlijke bietensoep van de gastvrouw en daarna een voorstelrondje.
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Nou… rondje, deze middag vulde zich met een lang voorstelrondje maar dat verliep heel natuurlijk.
Via het voorstellen kwamen er onderwerpen voorbij waar even langer over gesproken werd.
Tussendoor presenteerde eenieder de zelfgemaakte lekkernijen.
Wat een feestje!
We zeggen het al langer: we moeten zelf de slingers ophangen in deze tijden en dat deden we
op gezellige wijze, waarbij hele serieuze zaken ook besproken mochten worden.
Want wanneer je met gelijkgestemden bij elkaar komt dan is het onvermijdelijk dat er onderwerpen aangesneden worden die je raken.
Dat mag, dat is goed en we kwamen tot de conclusie dat we ieder afzonderlijk niet alleen
staan.
We kijken terug op een waardevolle middag, een bijzondere sfeer en we reden opgewekt terug naar Friesland.

Heel mooi wat we mochten meemaken; twee middagen, tweemaal eenzelfde invulling en totaal verschillend en toch qua intenties en belevingen ook weer hetzelfde.
Heel bijzonder, beiden zeer waardevol en heerlijk om aan terug te denken en via de foto’s om
op terug te kijken.
Anneke
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Zomerse blik in het najaar in een kraantjeskan...

Een kraantjeskan met water, schijfjes appel, beetje citroensap, jong fluitenkruidblad, komkommerkruid, madeliefjes en Oost-Indische kers.
Ondanks dat het najaar is en de paddenstoelen weelderig tieren, kunnen we nog steeds een
kraantjeskan vullen met bloemen die we ook in de zomer volop kunnen scoren.
Deze kan stond op 10 november te pronken.
En… we genoten met een stel van het heerlijke water.

Anneke
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Vier seizoenen: Het ‘Wilde’ Genieten
Verschenen zijn inmiddels:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Het ‘wilde’ genieten – Zomer
Het ‘wilde’ genieten – Najaar
Het ‘wilde’ genieten – Winter
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene informatie; het overgrote deel van het boek bestaat uit recepten.
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram afgemeten recepten, het zijn eerder handreikingen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen
en vruchten kunt gebruiken in de keuken.
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief verzendkosten.
Doorlopende aanbieding:
• 4 boeken Het Wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter en twee kaartensets
B, C of D van elk 10 kaarten voor de prijs van € 99,95 (i.p.v. € 129,80)
• 1 boek met kaartenset B, C, of D voor € 34,95 (i.p.v. 39,95)
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. Deze kan namelijk enorm variëren. PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende landen.
Kijk op onze site project7-blad.nl of mail barbera@project7-blad.nl voor meer informatie.

Aanbieding kaartensets
We hebben nu 2 sets kaarten met bloemen en kaarsen.
In elke set 5 kaarten van elke afbeelding. De kaarten, A5-formaat (is half A4) kosten € 15,00
per set. Dat komt neer op € 1,50 per kaart.
We hebben nu een leuke ‘december’aanbieding tot 12 december 2021:
Vier halen, drie betalen, dus voor € 45,00 (i.p.v. € 60,00) inclusief verzenden ontvang je 40
kaarten.
Achterop staat: ‘Een lichtje voor jou’…
Wie er een decembergroet bij wil plaatsen kan dat zelf doen.
Wij waren van mening de kaarten neutraal te moeten houden; ze zijn geschikt voor vele gelegenheden.
Bestellen bij Barbera: barbera@project7-blad.nl
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Colofon
Redactie:
Teksten en foto’s:

Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker
Anneke Bleeker, Barbera Smit, Geertje Swart, Arie de Groot, Maria B, Leo Singor en met
dank aan de bijdragen en linkjes die bij ons zijn binnengekomen via deze en gene.
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