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Voorwoord
We leven in bizarre tijden, we hebben het vaker gezegd en kunnen het elke maand opnieuw
zeggen.
Bijna onwerkelijk, de tweedeling in de maatschappij door de QR-code. Naar de markt mag
zonder QR en naar de vlakbij zijnde kerstmarkt, gewoon buiten, heb je een QR-code nodig en
staat politie te controleren. Waanzin ten top, ik kan dit niet anders noemen.
Mensen die de booster hebben gehaald en in de opmerkingen in een bericht van de Jonge
op facebook aangeven dat ze er nu wel van uitgaan dat het kerstdiner dat ze reeds hebben
gereserveerd in een restaurant door zal gaan. Onder de noemer: Ik heb mijn plicht gedaan,
daar verwacht ik nu wel wat voor terug. Helaas pindakaas. Opnieuw een lockdown, vroegtijdige winkel- en horecasluiting, scholen eerder vakantie, gevaccineerden en ongevaccineerden ziek. Bijwerkingen van de vaccins worden doodgezwegen. Vanmorgen las ik nog iemand
op Fb die na de 2e prik met tal van klachten naar de huisarts ging en zonder pardon naar huis
wordt gestuurd. De klachten konden niet van de prik komen en werden niet genoteerd.
Pffffffffffffffffffffff.
In deze nieuwsbrief delen we weer verslagen en foto’s van leuke en gezellige activiteiten die
we hebben gedaan de afgelopen maand onder het motto houd je energie hoog.
Ook delen we weer de nodige linken en verhalen die met C19 te maken hebben. Bepaal zelf
wat je wel en niet leest, wat je aanspreekt.
Arie, Geertje en Leo weer onze hartelijke dank voor hun bijdragen.
Ik wens jullie veel leesplezier en hele gezellige kerstdagen en jaarwisseling en tot volgend
jaar!
Barbera Smit
Foto: een onstuimige wereld, een onstuimig Heegermeer

4

Boek van de maand
Weer een paar superleuke boeken om te delen deze maand. Passend bij onze activiteiten met
de groepjes die ontstaan uit de cursus het Wilde Genieten. Boeken over fermenteren en leuke
gezonde groente hapjes voor bij bijvoorbeeld een high tea.

Verrot Lekker
Zelf fermenteren, eenvoudig, lekker & gezond
Christian Weij
Sinds de verschijning van Verrot lekker in 2015 heeft fermenteren in
Nederland een vlucht genomen en zijn er meer dan 20.000 exemplaren
van dit boek bij enthousiaste fermenteerders terechtgekomen. Tijd
dus, voor een herziene uitgave, met twee volledig nieuwe hoofdstukken.
Eén hoofdstuk over basis fermentatietechnieken en het spectaculaire
hoofdstuk 'Verrot Spannend' met zesentwintig bijzondere recepten
voor de gevorderde fermenteerder.
Fermenteren is het functioneel laten rotten van voedsel. Het is een
oude vorm van conserveren; een techniek die opnieuw in opkomst is.
Het past dan ook helemaal in de trend van gezond eten en het verduurzamen van voedsel.
Verrot lekker is een praktisch kook- en doe-boek, met veel recepten. Allerlei producten komen
hier aan bod: niet alleen groente en fruit maar ook zuivel, vlees, vis, noten, zaden en granen.
Auteur Christian Weij legt zijn basisregels uit en introduceert je in de wereld van het fermenteren.
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789461562777&PC=427870AA

Verrot gezond
Het fermentatie kookboek
Christian Weij
In zijn nieuwe kookboek 'Verrot gezond' geeft Christian Weij, naast een
heldere uitleg van hoe de bacteriën in ons lichaam werken, een groot
aantal recepten voor de verschillende soorten gefermenteerde producten.
Van groente & kruiden, fruit, noten, zaden, peulvruchten, granen, zuivel
tot vlees en vis. Door dagelijks verschillende soorten gefermenteerde
producten te eten en te kiezen voor voeding die je eigen darmbacteriën
stimuleren, kunnen we de natuur een handje helpen en onze gezondheid verbeteren.
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Van zijn eerste boek 'Verrot lekker' zijn inmiddels ruim 20.000 exemplaren verkocht.
Christian laat je zien dat als je deze klassieke techniek, op innovatieve en verfijnde wijze toepast, de mogelijkheden oneindig zijn!
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789461562517&PC=427870AA

Snacken en snoepen met groente
Annemieke Meester
Groente eten is ontzetten gezond voor lichaam en geest. In een handomdraai maak je met de recepten in dit boek de leukste en lekkerste
hapjes van groente.
Een high tea of borrelplank met groente?
Geen punt met dit kookboek vol heerlijke, verrassende snacks gemaakt
met groente!
HÉT CADEAU VOOR DE FEESTDAGEN!
Mooi, Simpel, Lekker en leuk!
Pompoenpasteitjes, avocadopaté, championnuggets, courgettebrownies en nog véél meer!
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789083205830&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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Energie en lichtwerkers
Het jaar is weer bijna om en op 21 december vieren we dat het licht weer
terugkeert.
De dagen worden dan weer langer en
we gaan weer richting lente en zomer.
En wat een bizar jaar was het. En we
zijn er nog niet, maar eerst moet er
chaos zijn, voordat de nieuwe wereld
kan beginnen.
Als nieuwetijdskind of kristalkind zul je
dit begrijpen, want je bent speciaal
voor deze overbruggingstijd op aarde
gekomen.
Het woord chaos komt uit de Griekse mythologie en betekent verwarring en wanorde. Net
zoals bij klussen in huis of in de tuin wordt het eerst een grote troep, voordat het weer mooi
en netjes wordt. Nu vallen de oude systemen in elkaar zoals de manier van lesgeven (onderwijssysteem), hoe de banken werken (geldsystemen en verzekeringssystemen) en hoe het
land geregeerd wordt (politieke systemen).
Wat heeft dit allemaal met energie te maken, zul je denken? Nou alles is energie, dat heb ik
in vorige nieuwsbrieven uitgelegd. Systemen zijn ook energie die op een bepaalde frequentie
trillen. De aarde is sinds 2012 in een hogere frequentie gaan trillen. Een update kun je het in
computertermen noemen. Net zoals bepaalde programma’s na een update niet meer willen
draaien, is dit ook zo met ons onderwijs-, geld- en politieksysteem. Het is tijd voor een nieuw
tijdperk. We gaan nu van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, dat ook wel Aquariustijdperk wordt genoemd.

Lichtwerkers
Mensen die met energie werken worden ook
wel lichtwerkers genoemd.
Zij kunnen de energie van de aarde en de
energie van het universum via hun lichaam laten stromen. Ze zijn een doorgeefluik van
energie, een baken van licht zoals een vuurtoren. Eigenlijk kan iedereen dit, maar niet alle
mensen zijn zich er meer bewust van.
Al een paar jaar hebben lichtwerkers het druk
met het collectieve energieveld. Dit is het
energieveld dat ieder mens en de omgeving
uitzendt zoals bomen, planten, dieren, water,
stenen enzovoort.
Had je daar wel eens bij stilgestaan dat die ook
een energieveld hebben? Ook ieder land heeft
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zijn eigen energieveld en alles is met elkaar verbonden. Zo zit de hele wereld in een collectief
energieveld.

Samen lichtenergie creëren
Sinds 2013 zijn lichtwerkers bezig geweest een overkoepelend beschermingsveld via lichtsteden te creëren en zo een verbinding te leggen met het Hart (in Engeland) en het Geweten (in
Noorwegen/Zweden) en nog vier landen aan de andere kant van de oceaan. Zo is er over de
hele aarde een beschermend veld gelegd van hoge trillende energie.
Tegenwoordig zijn er ook veel onlinebijeenkomsten waar lichtwerkers samen in een meditatie
het licht visualiseren en naar het collectief laten stromen. Dit doen ze om de trilling hoog te
houden.
Angst heeft namelijk een lage trilling en liefde een hoge trilling.
Om je fijn te voelen is een hoge trilling nodig. Dat kun je je misschien wel voorstellen en je fijn
voelen is nu misschien nog wel belangrijker dan ooit.
Hoe je je voelt kan beïnvloed worden door emoties. Ben je wat treurig en je luistert naar vrolijke muziek dan voel je je weer gelukkig. Ook wat je leest of kijkt, kan je trilling van je energieveld beïnvloeden.
Wees dus bewust van wat je leest of kijkt en voel goed hoe je je daarna voelt.

Onlicht
Christina von Dreien vertelt er ook
over in haar boeken.
Zij heeft het dan over het onlicht dat
leeft van lage trillingen.
Wat is nu eigenlijk onlicht?
Weet je, we zijn allemaal wezens
met een goddelijke vonk licht in ons.
Bij lichtwerkers straalt het naar buiten en die willen goed doen in de
wereld. Helderziende mensen kunnen dat licht zien.
Maar je hebt ook mensen waar het vonkje licht zo bedekt is, dat ze er moeilijk bij kunnen
komen. Die leven in het onlicht en hebben soms niet zulke goede bedoelingen.
Als je het bekijkt als een speelfilm waar je een held hebt en een boef. Dan is de held het licht
en de boef het onlicht. Door het onlicht is de boef daarom nog niet slecht. Ze hebben elkaar
nodig om een goede spannende film te maken.
En eigenlijk leven wij nu ook in een soort speelfilm*.
Een film die bijna aan de aftiteling toe is. Waar de boef gaat inzien dat hij zo niet verder kan
en de kijkers hopen dat het vonkje licht binnen in hem of haar harder gaat branden, zodat
hij/zij ook het licht kan zien en goed kan doen.
Alleen gaat dit wel wat langer in tijd duren dan een film en zitten we nog wel tot en met het
jaar 2023 te kijken. Dus daarom is het belangrijk om jouw trilling hoog te houden. Dit is namelijk besmettelijk
. Als je vrolijk bent en lacht dan kan een ander het niet helpen en begint
ook te lachen en zijn/haar trilling gaat omhoog.
Dus ga in de kerstvakantie leuke dingen doen waar je blij van wordt en geniet samen.
*het boek Time Bender beschrijft dit mooi.
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Hulpmiddelen
Ik wil je graag laten weten dat er nieuwe natuurlijke middelen zijn ontwikkeld die helpen om
deze tijd gezond door te komen. In mijn laatste opleiding heb ik er alles over geleerd. Ik kan
niet uitgebreid beschrijven wat er in deze middelen zit om te voorkomen dat ze uit de handel
worden genomen. Helaas werkt dit zo op dit moment.
Mondkapjes dragen is niet gezond, maar kun je er niet omheen. Weet dan dat er een spray is
die je 3 keer per dag op de buitenkant en binnenkant en in je mond kunt spuiten. Dit zorgt
ervoor dat je niet buiten adem raakt, de stress die het veroorzaakt afneemt en dat je energie
hoog blijft.
Voor alle verschillende covid-injecties (met hulpmiddelen waar een allergische reactie op kan
volgen en het immuunsysteem overuren kan laten draaien E339, E340, E508, E509, E511) zijn
er natuurlijke middelen die bijwerkingen aanpakken en mRNA er weer uitwerkt.
Ook zijn er middelen die ondersteunen bij de nasleep van corona zoals benauwdheid, kortademigheid en vermoeidheid.
Deze middelen werken zowel lichamelijk als energetisch op lichaam, geest en ziel.
Verder zijn er middelen die de stoffen van de PCR-test er weer uitwerken (voorkom testen via
de neus wegens beschadiging van het zeefbeen en daaraan gekoppeld de pijnappelklier) en
bescherming tegen spike-eiwitten bij shedding.
In mijn eigen nieuwsbrieven schrijf ik meer over injecties met goed gedocumenteerde medische informatie.
Omdat ouders en grootouders deze nieuwsbrief ook lezen en kinderen helpen mijn missie is,
het volgende:
De Covid-injecties zijn in een experimentele fase en mogen daarom absoluut niet aan kinderen
worden gegeven!
Medische experimenten met kinderen en wilsonbekwamen zijn alleen aanvaardbaar als de
resultaten niet bereikt kunnen worden met experimenten op volwassenen die wel in staat zijn
hun wil te bepalen.
Verder dient hij of zij zo goed mogelijk wordt ingelicht over het onderzoek en dat de wettige
vertegenwoordiger van de betrokkenen toestemming geeft.
Zoek zelf op wat er in de injecties zit!
Artikel 24- bescherming van minderjarigen – Internationaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten (IVBPR).
De tweede zin van artikel 7 van ditzelfde verdrag luidt: “In particular, no one shall be subjected
without his free consent to medical or scientific experimentation.’
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
De praktijk is gesloten van 23 dec t/m 9 jan 2022
Fotobron: pixabay
Bron: Shield of the Command met toestemming
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Hoi lieve mensen
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en ik denk ik denk wat jij niet denkt, dat inzicht en gedachtegoed
zal “ik” helemaal (van)zelf waar gaan maken.
Een ander zal mijn taak nooit zo goed kunnen doen want alleen ikzelf kreeg de volledige toerusting voor mijn doel op aarde.
Maar durf ik dat wel? Om individueel authentiek het juiste te doen. En begrijp ik zelf wel wat
ik denk dat goed is om te doen?
Hoe is mijn denken beïnvloed door mijn geboorte waarmee ze zorgen baarde en door de beinvloeding in de verbinding met mensen om mij heen? Door wat ik zag en ervaarde door wat
ik las, hoorde en weer door verwoordde?
Wat ik nu juist vind kwam dat van buitenaf of van binnenuit en maakt het uit hoe ik leer?
Ben ik nog voldoende doorgedacht? Waar sta ik? Of ben ik misplaatst?
Weten dat ik zelf het antwoord niet vind helpt mij om te vertrouwen dat ik ook hier met voldoende wilskracht toegerust ben om mijn denken te onderzoeken en dat intuïtief bij te sturen
naar een juister denken passender bij mijn levenslot.
Als een inzicht echt waar is kan het dan voor iemand anders ook onwaar zijn? Aan de buitenkant nu misschien nog wel maar het echte innerlijke weten komt voort uit dezelfde bron. We
zijn allemaal ingevlochten in een hogere wijsheid. Als de tonen in een wel klinkende harmonie
ook al lijkt dat nog onbekende toekomstmuziek.
Net zoals ons DNA met ons innig verstrengeld is zijn wij dat met de immense hemel. In dit
gezamenlijke web is alles door stromende energie verbonden.
Ik weet enkel wat jij al weet want alle bewustzijn is in allen geboren.
Maar vaak gebruiken we een coping strategie om een pijnlijke waarheid af te wijzen.
Echter door bewust te liegen worden we “ongemerkt” ‘s nachts geplaagd door leugengeesten
die we zelf opgeroepen hebben.
Waarschijnlijk gebeurt dat ook al als we onbewust of ondoordacht een onwaarheid napraten
maar dat weet ik nog niet. Maar als ik gedwongen word een onwaarheid in mij op te nemen
word ik ‘s nachts gekweld door die boze krachten en word ik “blind” wakker, mijn eigen zienswijze als verloren beschouwd. Hoe vind ik dan nog de Waarheid terug?
Welke wereld wil ik scheppen, welke goede geesten kan ik verleiden zich aan mij te binden?
Wat hou ik voor mijn ogen en waar trek ik begaanbare grenzen doorheen en hoe zorg ik voor
dragelijke overgangen?
Maar ik ben zo moe laat me toch slapen in het nu zo lekker zonder de dualiteit en zonder besef
van de gevolgen over goed of kwaad. Nu is het goed, ik zie het wel.
Laten we het moois uit het verleden niet vergeten en beseffen dat de toekomst onvoorstelbaar mooier nu al klaarstaat voor ons.
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Ik wens dat alle mede(d)ogen open gaan.
En voor een ieder een wonderbaarlijke kerstbeleving.

Liefs arie
Foto: Rijsterbos, Anneke Bleeker©

________________________________________________________

Christina von Dreien
Arie deelt ook de video’s van Christina von
Dreien met ons.
Ook Geertje noemt Christina in haar bijdrage.
We hebben eerder de boeken over Christina
gedeeld, deze zijn te vinden op onze boekenpagina
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
Love Stream in verschillende talen ondertiteld
waaronder het Nederlands:
https://www.youtube.com/c/ChristinavonDreien21/videos
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Waardevol om te delen…
Waardevol, bijzonder of… heel gewoon?

Eigenlijk heel gewoon, denk ik, maar we zijn door de jaren heen met z’n allen verstoken van
wat gewoon, natuurlijk en gezond is.
Als we dan mooie ontmoetingen hebben met gelijkgestemden dan ervaren we dat als speciaal,
als bijzonder, als ‘dit moeten we koesteren’.
En dat is natuurlijk ook zo! Ja we moeten het koesteren, maar als we kijken naar de vele ontwikkelingen van de mensheid over vele eeuwen dan is het toch ook wel weer apart als we
benoemen dat een middag met een aantal personen zo bijzonder is.
En toch was dat het.
Afgelopen week kwam er een aantal deelnemers bij elkaar in
Noord-Holland.
‘Deelnemers voor deelnemers’, vallend onder ‘Cursus het Wilde
Genieten’.
Het vervoermiddel om bij elkaar te komen was: groentebouillon
maken.
Samen aan de slag met messen, snijplanken en een paar keukenmachines.
Groente en Keltisch zeezout.
Hoe eenvoudig willen we het hebben?
Wat waren de kosten?
De groenten en het zout met elkaar regelen.
Wat lekkers bij de koffie/thee en… voilà.
Even kort door de bocht was dat het, niets meer en niets minder.

Maar toch…
Ja toch…
Het was bijzonder!
We kwamen bij elkaar op een prachtige locatie, overal waar je
uit het raam keek een mooi landschap met water, riet, knotwilgen, winters landschap.
We begonnen met een voorstelrondje en het was al snel duidelijk dat we allemaal hetzelfde dachten over de huidige wereld
waarin we nu leven.
Het was gezellig, er was aansluiting, herkenning en harmonie.

Aan het werk!
De handen laten wapperen!
Alle groente, het Keltisch zeezout en de vele lege schone glazen
potjes met deksels stonden te wachten.
Al snel stond eenieder op een plek, maakte groente schoon,
sneed het in gewenste grootte, de keukenmachines maakten het
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nog fijner en alles in een grote bak, vermengd met de juiste verhouding Keltisch zeezout, zorgde voor een heerlijk resultaat.
Onder het snijden en malen stonden de monden niet stil.
Na deze actie zeiden we… ‘Klus plat’!
De potjes stonden gevuld, eenieder kon genoeg mee naar huis
nemen en we moesten natuurlijk proeven hoe de bouillon geworden was.
Water gekookt, lekkere schep in een mok, gekookt water erbij
en,,, Een vier uur moment zonder E-nummers.
Een aantal uren zo met elkaar bezig zijn, van alles delen met elkaar leverde een bijzondere middag op.
Waardevol. Wat we graag willen delen uit deze middag is een
recept van de speculaas die gastvrouw Marian had gebakken.
En…
Ja en… je kunt je aansluiten bij een nieuw kerkgenootschap.
Nee, niet meteen wegduiken, het woord ‘kerk’ kan bij velen een
gevoel oproepen. Niet aan toegeven, luister, dit is anders. Kerk
en natuur. We moeten, met wie dat wil, en daarvoor openstaat,
maatregelen nemen in deze huidige tijd.
Het kerkgenootschap de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad sluit prachtig aan bij de vrijheid die we allemaal wensen.
Oriënteer je via onderstaande informatie.
Annemarie vertelde hierover tijdens de middag bouillon maken.
Zie je hoe het kan lopen?
We komen met een aantal deelnemers bij elkaar die groentebouillon als vervoermiddel gebruiken om een middag te organiseren.
Vervolgens komt er van alles
voorbij, delen we onderling
‘van alles’ en delen we dat breder. Kleine groepen brengen
grote dingen voort. Dat zeg ik
al jaren.
We hebben allemaal heerlijke bouillon.
We kregen deze informatie plus het recept om speculaas te
maken, onderaan dit schrijven.

Super!
En zo staan er meer middagen op de agenda voor deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’.
Allemaal low-budget, elkaar ontmoeten, kennis delen en op
elkaar terug kunnen vallen is wat we willen bewerkstelligen.
Eerdaags gaan wij naar een andere middag. Een ‘High tea’
staat dan op de agenda.
Iedereen die komt heeft een inbreng qua culinaire lekkernijen.
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Zoet en hartig, kleine hapjes, met veel thee, dat is een ‘High tea’.
Ook dan zijn we verzekerd van mooie gesprekken, delen van informatie en het met elkaar
supergezellig hebben.
Wat kost deze middag? De eigen culinaire inbreng.
Daarom is het zo fantastisch als zich meer personen aansluiten en de lijst met ‘Deelnemers
voor deelnemers’ nog meer gaat groeien. In elke provincie staan personen op de lijst en ook
in België. Elkaar kunnen bereiken, elkaar kunnen helpen, samen wat organiseren, samen wandelen… Samen spreken over dat wat voorbij is gekomen via de wekelijkse mails van ‘Cursus
het Wilde Genieten’.
En… als extra de deelnemerslijst die meer dan waardevol blijkt te zijn.
En zo kunnen we onderstaand delen met iedereen. Doe er je voordeel mee.
Dank aan wie tot heden zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de middagen ‘Deelnemers
voor deelnemers’.
Anneke.
www.project7-blad.nl

Waarom een kerkgenootschap?
Kerk en staat zijn gescheiden. Een kerkgenootschap bezit rechtspersoonlijkheid en is autonoom. In Nederland geldt vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Ieder heeft het recht
zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De Vrije Geloofsgemeenschap
Het Natuurlijke Pad erkent zichzelf als kerkgenootschap en verklaart zichzelf onafhankelijk van
de staat.
Het woord kerk is afkomstig van het Griekse woord 'Ecclesia' wat 'een bijeenkomst' betekent,
of 'de mensen die geroepen zijn'. De Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad voelt zich
geroepen om zich in deze tijd te verenigen en zich te beroepen op zijn eigen geloofsovertuiging, omschreven als Bronreligie. Die overtuiging wordt niet teruggevonden binnen de bestaande kerkgenootschappen. Wij kunnen ons nu beroepen op o.a. onze heiligverklaring van
ons DNA, als Goddelijke bouwsteen voor al het leven.
Het kerkgenootschap de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad wordt geregeerd door
zijn Statuut. Het staat nog in de grondverf, maar het begin is gemaakt.
Warme groeten,
Marc en Annemarie
www.vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl
info@vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl

Speculaas gebakken door Marian:
https://ohmypie.nl/2019/12/02/glutenvrije-speculaasbrokken-krokant-en-zo-lekker/
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Fire cider, eieren inmaken, citroenen op zout
en kruidenazijn
Aanvullend op bovenstaand verhaal van Anneke zijn we nog een tweetal middagen op stap
geweest en hebben we met een groepje in Noord Holland Fire Cider gemaakt. Een natuurlijk
antibioticum. Zeer toepasselijk, is goed voor je immuunsysteem, ondersteunend en dat hebben we wel nodig in deze bijzondere tijden.
Zelf had ik dit een maand eerder al gemaakt en van de week gezeefd en in een schoongemaakte bruine wijnfles gegoten. Brr, wat een smaak zeg. Voor het goede doel zullen we
maar zeggen.

Minimaal 4 weken laten staan en elke dag even schudden en dan zeven.
Met een ander groepje zijn we in de polder aan de slag gegaan met eieren inmaken, citroenen op zout zetten en kruidenazijn maken.
En… gewoon even gezellig samen bezig zijn, kletsen en elkaar inspireren.
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Weer twee waardevolle middagen met groepjes deelnemers van de cursus het Wilde Genieten.
Deze maand nog een high tea en leren kombucha maken.
Volgend jaar staan er ook alweer wat middagen in de planning.
Barbera
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Groentebouillon maken
En nog een groepje ging zelf aan de slag in Friesland om bouillon te maken. Hanneke, een van
de deelneemsters doet kort verslag en heeft mooie foto’s gemaakt.
Aan het einde van een gezellige middag gingen we naar huis met een paar potten met supergezonde groentebouillon. Bouillon die je kunt gebruiken in allerlei gerechten ter vervanging
van zout of bouillonblokjes. Je kunt het ook gebruiken in een dressing voor een salade of als
vieruurtje in een kopje heet water.
Hoe het allemaal begon:
Onder het motto deelnemers voor deelnemers en samen leren wat je zoal kunt doen door
samen te werken, gingen we met een groepje mensen potten groentebouillon maken. Een
van de deelnemers nodigde ons uit en eenieder nam een deel van de ingrediënten mee.

Groenten zoals:
• Wittekool en spitskool
• Prei
• Venkel
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bloemkool
Paprika
Wortelen
Uien
Knoflook
Bleekselderij
Knolselderij
Pastinaken

Daarnaast nog kruiden als:
• Peterselie
• Brandneteltoppen
• Koriander
• Salie
• Rozemarijn
• Tijm
• Rode pepers
We begonnen de middag met een voorstelrondje. Voedselbossen, tuinieren, meer willen leren, zelf producten uit de tuin en natuur willen verwerken, uitwisselen, samen delen en samen
genieten waren gedeelde onderwerpen. Het is ontzettend leuk om elkaar zo te leren kennen.
Maar we moesten aan de slag, wat we dan ook actief deden. Tijdens het snijden van de
groente bleef er genoeg te bespreken over, want vonden het heerlijk om met gelijkgestemden
in gesprek en verbinding te zijn. Nadat alles gesneden was werd het in een keukenmachine
mooi fijn gemaakt.
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Na een tweede bakkie gingen we verder met het mengen van alle groente en kruiden in een
grote (schone) teil.
We verbaasden ons over de snelheid waarin we een flinke hoeveelheid groenten en kruiden
hadden fijngesneden. Dat is de kracht van samenwerken!
De verhouding tussen groente en zout moet drie op één zijn. Dus bijvoorbeeld 750 gram
groente en 250 gram zout. Na het toevoegen van het zeezout alles goed mengen en even
kneden. Waarna we het mengsel over de (schone) potten konden verdelen. En zo ging iedereen na een gezellige middag naar huis met groentebouillon.
Tijdens het koken thuis heb ik meteen een van de potjes aangebroken! Want hoe dan ook;
deze waardevolle voedingsstoffen willen we niet te lang laten staan! Lekker gebruiken in het
eten en terugkijken op een fijne middag, waarin samenzijn en verbinding de kernwoorden
waren.
Hanneke Reitsma

________________________________________________________

Zuurkoolboek
Het zuurkoolboek is uit!
Zelf thuis zuurkool maken…
Zin?
Lees even helemaal…
Project7-blad geeft een boekwerkje
(rond de 65 bladzijden) in Pdf uit met
een recept om zelf zuurkool te maken.
Het leuke is dat er meerderen aan
hebben meegewerkt en hun favoriete zuurkoolrecept hebben gedeeld, recepten die je kunt uitvoeren
als je eigengemaakte zuurkool klaar
is.
En uiteraard kun je deze gerechten
maken met alle soorten zuurkool, wel
of niet zelfgemaakt, maar wij wensen
velen te inspireren dat zelf maken
ook beet te pakken.
Daar kan geen gekochte zuurkool meer tegenop als je dat eenmaal gegeten hebt.
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En moeilijk is het niet, veel ruimte hoef je ook niet te hebben, dus er zijn weinig excuses om dit niet te
ondernemen. Wie beperkt is qua werken met de handen kan iemand anders enthousiast maken zodat
met hulp dit toch gerealiseerd kan worden
Zuurkool is supergezond!
Heel goed voor je immuunsysteem is het om bij tijd en wijle eens een hap rauwe zuurkool op je nuchtere maag te nemen, voor je de dag gaat starten.
Hoe simpel kan het zijn?
De Pdf verkopen we voor € 10,00.
Wie interesse heeft mag € 10,00 overmaken op onderstaande gegevens en let op!
Je MOET daarna wel twee Annekes mailen.
Anneke Fokkema, de penningmeester, zodat zij je naam en mailadres heeft voor haar overzicht.
Anneke Bleeker, zij zal de Pdf verzenden.
Verzuim je Anneke Bleeker te mailen dan kun je wachten tot je een ons weegt voor je de Pdf aangereikt
zal krijgen.
Dit is geen geintje.
Want zonder melding en mailadres beginnen wij niets.
Anneke Fokkema:
penningmeester@project7-blad.nl
Anneke Bleeker:
anneke@project7-blad.nl
Gegevens Project7-blad: NL17 SNSB 0783 2897 90 t.n.v. Stichting Project7-blad te Maastricht
Hartelijke groet,
Anneke en Anneke

________________________________________________________

Verloting!
We verloten twee op de
natuur geïnspireerde kalenders. Ons aangeboden
door Uitgeverij Christofoor
Wil je in aanmerking komen voor een van de kalenders stuur dan vóór 25
december een mail naar
barbera@project7-blad.nl
o.v.v. je adresgegevens.
De namen gaan in de hoge
hoed en voor het einde van
het jaar is de trekking en
wordt de kalender de winnaars zo snel mogelijk toegestuurd.
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Een motto
Niet, wat ik denk,
is waar,
en niet,
wat ik geloof
is waar.
Maar dat,
wat ik ervaren kan,
wanneer ik het beste doe,
het beste verwacht,
het beste zoek,
is waar.
Want door mij wordt dit waar,
en is het een waarheid,
die ik in mijzelf ken.
Uit deze waarheid wordt mij de waarheid geopenbaard,
niet slechts van mijn wezen,
maar van de Kracht,
die alles voortbrengt.
ingezonden door Jos, auteur onbekend
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Zijn we veranderd?
Toen de kerk de inquisitie aankondigde
deden we allemaal mee
We vertelden de beulen waar ze de heksen konden vinden
De zigeuners
De wijze mannen en vrouwen
De vrije zielen
We gaven onze eigen grootmoeder aan
We verraadden onze buren
Alleen om ons eigen vege lijf te redden
We keken niet weg als een vrouw werd verdronken
Haar lichaam verzwaard door stenen
We keken niet weg als een vrouw op de brandstapel werd verbrand
Integendeel
We gingen allemaal naar de marktplaats
Omdat we de heks wilden zien branden
We lachten om haar geschreeuw
De geur van brandend vlees
We rechtvaardigden de beul
En lieten het slachtoffer in de steek
Zelfs als ze had geholpen ons kind te baren
Zelfs als ze ons had genezen
met verse kruiden uit het bos
Zelfs als ze ons had getroost nadat we een dierbare verloren hadden
Zelfs als ze ons in haar armen had gehouden
Zo vaak
We rechtvaardigden het onrecht
Door te herhalen wat ons verteld was
‘Ze sliep met de duivel!’
We wisten dat het niet waar was
We wisten niet eens precies wat het betekende
Maar we waren te bang
Te egoïstisch
Te opportunistisch
om de heersers tegen te spreken
We waren te bang om de volgende te zijn
ZIJN WE VERANDERD?
Toen de regering de Tweede Wereldoorlog uitriep
Deden we allemaal mee
We vertelden de nazi’s waar ze de joden konden vinden
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Zelfs nadat we wisten waar ze heengingen
Zelfs nadat het glashelder werd
Dat ze nooit meer thuis zouden komen
We dachten er niet over na
We namen zelfs een baan in de kampen
Waardevolle spullen verzamelen van de lijken
Schoenen, sieraden en gouden tanden
We slikten gauw een tand in als we konden
Als niemand keek
En waren zeer tevreden over onszelf
We pakten zelfs hun huizen af na de oorlog
Zetten ze op onze eigen naam
We deden net alsof niemand daar ooit eerder had gewoond
We rechtvaardigden het onrecht
Door te zeggen dat we niet wisten wat er in de kampen gebeurde
Het was niet onze schuld, zeiden we
We hadden er niets mee te maken
We deden net of we onschuldig waren
Zelfs naar onszelf toe
We deden alles
Alles om onze eigen schaduw maar niet onder ogen te komen
Ons eigen egoïsme
Onze eigen lafheid
ZIJN WE VERANDERD?
Toen de World Health Organisation de pandemie uitriep
Deden we allemaal mee
We onderwierpen ons onmiddellijk
Opnieuw voerden angst en zelfbehoud de boventoon
We volgden de regels
Net als voorheen
We kozen ervoor om de daders te vertrouwen
Net als voorheen
We kochten bijpassende mondkapjes voor onze kinderen
En vertelden ze dat alles goed zou komen
We lieten onze ouders sterven van eenzaamheid
En vertelden ze dat het voor hun eigen bestwil was
We vertelden onszelf dat onze belachelijke acties nodig waren
Heldhaftig zelfs
We deden alles
Alles om maar niet de schaamte over onze eigen stupiditeit te voelen
ZIJN WE VERANDERD?
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Zijn we nou eindelijk volwassen genoeg om eerlijk te zijn?
Om verantwoordelijkheid te nemen voor ons egoïsme?
Om toe te geven hoe bang we zijn?
Om ons eigen opportunisme te zien?
Of gaan we alles weer ontkennen
Gaan we ons weer verstoppen achter onze correctheid
Ons goede gedrag?
Gaan we weer onze acties rechtvaardigen?
‘We deden alleen maar wat ons verteld werd.’
‘Als je gehoorzaamt ben je een goed mens.’
Gaan we onze vergissingen toegeven
als er meer mensen gaan sterven?
Of zoeken we weer een nieuwe zondebok
Om naar te wijzen?
De man die weigert om mee te gaan nadat hij is gearresteerd
De vrouw die weigert om te stoppen met het genezen van mensen
De mensen die zich uitspreken
De mensen die zich verstoppen
De mensen die onderdak bieden
Wie wordt dit keer de zondebok?
Laat me raden
Worden het opnieuw de ongehoorzamen?
Zij die ervoor kiezen geen onderdeel uit te maken van een medisch experiment?
Zij die anderen proberen te waarschuwen?
Zij die hun kinderen dichtbij houden?
Zij die niet bereid zijn hun soevereiniteit op te geven?
Laten we kijken of we inderdaad veranderd zijn
Zo ja, dan komen we hier wel uit
Zo nee, dan komen we hier ook wel uit
Het zal alleen wat langer duren
En er zullen meer doden vallen
Veel meer
Wie ben jij?
Waar sta jij voor?
Kan ik jou vertrouwen?
Wat zou jij doen?
Ben jij veranderd?
Wat ga jij dit keer doen?
Met dank aan de inzender
Geschreven door ☆ Sanne Burger
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Uit de nieuwsbrief van stichting Vaccin Vrij
Voor de wekelijkse nieuwsbrieven van Stichting Vaccin Vrij kan iedereen zichzelf aanmelden.
https://stichtingvaccinvrij.nl/
Wij delen hier een paar onderwerpen uit deze nieuwsbrieven.

IVERMECTINE WERKT – WAAROM MOGEN WE HET NIET GEBRUIKEN?
Na een uitgebreide bespreking van het geneesmiddel HCQ, gepubliceerd op het blog
van de stichting Vaccinvrij onder de titel: ‘Hydroxychloroquine – luis in de pels van de
vaccinindustrie’, is het nu tijd voor een uitgebreide bespreking van het geneesmiddel Ivermectine.
Er zijn inmiddels vele berichten verschenen
over succesvolle genezing van Covid-19 met
behulp van dit medicijn, maar de conventionele media zwijgen dit dood, of ontkennen
het. De Volkskrant concludeerde op 4 maart 2021 aan de hand van een “groot en gedegen
onderzoek” dat Ivermectine niets doet tegen corona.1
https://stichtingvaccinvrij.nl/ivermectine-werkt-waarom-mogen-we-het-niet-gebruiken/

MELISSA CUIMMEI SLAAT ALARM OVER HET NIEUWE GELDSYSTEEM EN HET VACCINATIEPASPOORT
Wat hebben een nieuw geldsysteem en het vaccinatiepaspoort met elkaar te maken?
Alles, zo betoogt Melissa Ciummei, een onafhankelijk financieel investeerder. Het vaccinatiepaspoort zal leiden naar een toekomst waarin vrijheid niet meer bestaat. Het is een valstrik
waar we niet in moeten trappen.
Glashelder zet ze uiteen waarom het vaccinatiepaspoort niets met gezondheid te maken
heeft. Ze legt uit wat er achter de druk zit om ons te laten vaccineren, en waarom men ook
kinderen wil vaccineren. De oplossing is er ook – zowel voor het behouden van ons geld als
onze gezondheid. Maar dan dienen we wel massaal mee te doen.
Deze video was binnen een paar dagen verdwenen van Youtube. Dat zegt over het algemeen
dat het om belangrijke informatie gaat…
https://stichtingvaccinvrij.nl/melissa-cuimmei-slaat-alarm-over-het-nieuwe-geldsysteemen-het-vaccinatiepaspoort/
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ERIK BOOMSMA HOUDT BIJWERKINGEN BIJ – HOE HEEFT DIT KUNNEN GEBEUREN?
ONDERRAPPORTAGE
Onderzoek van Hazell Shakir heeft geconstateerd dat er sprake is van een onderrapportage van 94% (dat betekent dus dat het
meldsysteem slechts 6% van de werkelijkheid laten zien).
In een eerdere aflevering, de 10e aflevering laat Erik Boomsma ons de ge-update cijfers van 4 December 2021 uit het Centraal
Bureau van de Statistieken en uit het medicijnen-bijwerkingen meld- en registratiesysteem EudraVigilance van het Europese Medicijnen Agentschap (EMA) van de Europese Unie zien. In de tiende aflevering legt Erik uit hoe
hij de cijfers heeft berekend, rekening houdend met de onderrapportage.
U kunt deze aflevering hier bekijken.
https://stichtingvaccinvrij.nl/erik-boomsma-houdt-bijwerkingen-bij-hoe-heeft-dit-kunnengebeuren/

SITUATIE OOSTENRIJK BIEDT HOOP – BONDSKANSELIER EN MEERDERE MINISTERS STAPPEN
OP
Dit artikel is geschreven door Mr. Jeroen Pols
eerder gepubliceerd op
www.viruswaarheid.nl
Rotterdam – 4 december 2021 –
Na de aankondiging van een vaccinatieplicht
en een huisarrest voor ‘weigeraars’ is de
maat vol voor de Oostenrijkers. De afgelopen
weken protesteerden honderdduizenden
mensen tegen de regering. Een deel van de
politie en de militaire vakbonden sloten zich
daarbij aan.
De regering valt langzaam uit elkaar. Volgens
oppositieleider Herbert Kickl van de FPÖ worden de barsten in het regime duidelijk zichtbaar.
https://stichtingvaccinvrij.nl/situatie-oostenrijk-biedt-hoop-bondskanselier-en-meerdereministers-stappen-op/
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Pfizer vindt verdienmodel blijkbaar belangrijker dan het leven van jouw oma

Terwijl er aan de ene kant steeds meer geluiden in Europa opgaan om een vaccinatieplicht in
te stellen, met Oostenrijk als trieste koploper en naar aanleiding daarvan in ons land openlijke
speculaties in programma’s als Nieuwsuur, hoeven de farmaceutische giganten geen enkele
verantwoording af te leggen aangaande de bijwerkingen van de vaccins en mogen ze ten behoeve van hun eigen gewin zelf de regels bepalen.
Zo kwam 18 november in het nieuws dat Pfizer er wereldwijd als eerste in geslaagd is om
voldoende data te verzamelen, waardoor de aanvraag van een vergunning voor hun vaccin
gerechtvaardigd zou zijn, terwijl het bedrijf tegelijkertijd aangekondigd heeft niet af te willen
zien van haar patent met bijbehorend alleenrecht om dit vaccin te produceren. Het lijkt erop
dat hiermee dus bewust een schaarste gecreëerd wordt om zo de prijs van het vaccin op te
drijven, iets wat kenmerkend is voor de farmaceutische industrie waarin miljardenwinsten
worden gemaakt en waar nauwelijks transparantie is over de kosten bij de ontwikkeling van
een nieuw medicijn.
Want terwijl de politici in Europa toewerken naar een verplichte vaccinatie, zijnde de enige
uitweg uit de crisis (…), en de ongevaccineerden aan alle kanten gedemoniseerd worden, gunt
de directie van Pfizer haar concullega’s geen cent en kan haar ‘redding gevende’ vaccin niet
massaal geproduceerd worden.
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Daarbij valt het me op dat ik in de mainstream media geen enkel geluid meer hoor over de
experimentele fase waarin alle vaccins, ook die van Moderna, AstraZeneca en Janssen, zich
nog steeds (tot 2023!) bevinden. Het lijkt wel of iedereen dat vergeten is.
Ik blijf het sowieso bizar vinden dat de grote massa wereldwijd een of meer prikken heeft laten
zetten met een experimenteel goedje, wat een hele andere samenstelling bevat dan de zogenaamde traditionele vaccins en wat nog zolang in de testfase zit, terwijl de fabrikanten ervan
geen enkele verantwoording hoeven te dragen voor eventuele schadelijke bijwerkingen.
Dat is toch onvoorstelbaar?! Want als er bijvoorbeeld auto’s met totaal nieuwe technologieën
op de markt komen, die nog in de testfase zitten en waar men vanuit de auto-industrie geen
enkele verantwoording hoeft af te leggen aangaande eventuele schadelijke gevolgen, dan
koopt niemand zo’n auto. En terecht! Maar als het gaat om mogelijke schadelijke bijwerkingen
in ons eigen lichaam, maalt het overgrote deel van de wereldbevolking daar blijkbaar niet om.
Nog even ter herinnering hoe het vaccin van Pfizer/BioNTech werkt: het is een zogenoemd
mRNA-vaccin, wat hele kleine vetbolletjes met een stukje genetische code (mRNA) van het
virus in het lichaam brengt. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in eiwitten van het virus,
de zogenaamde spikeproteïnen. Die worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in het
lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen bij een besmetting ervan. Daarom mag het eigenlijk geen ‘vaccin’ genoemd worden, omdat er door middel van genetische manipulatie (!) aan ons DNA gesleuteld wordt.
Dit is heel iets anders dan de werking van een traditioneel vaccin, wat een sterk verzwakte of
gedeactiveerde vorm van een virus of bacterie bevat waarmee een immuunrespons gestimuleerd wordt, zodat het lichaam zich een specifieke ziekte ‘herinnert’ zonder dat de ziekte zich
manifesteert.
Als je dit echter allemaal van ondergeschikt belang vindt, wat ik totaal niet begrijp, en er klakkeloos vanuit gaat dat de Westerse overheden, met in hun kielzog de machtige farmaceutische industrie, het beste met de mensen voorhebben, ga dan op z’n minst eens nadenken
over deze ‘octrooi-kwestie’ rondom Pfizer.
Want als dit bedrijf écht met de beste bedoelingen de overheden wereldwijd zou willen helpen met haar ‘verlossende’ vaccin, dan had het afgezien van de octrooibescherming en alles
op alles gezet om samen met de concullega’s een massaproductie op poten te zetten.
Maar blijkbaar vindt Pfizer haar verdienmodel belangrijker dan het leven van jouw oma!
Tekst: Leo Singor
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Ik zou me goed genaaid voelen na twee vaccinaties!

Robb Butler, de uitvoerend directeur van de Europese tak van de WHO, heeft 24 november
gezegd dat het tijd is om verplichte vaccinatie te overwegen voor heel Europa.
Vervolgens kondigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en daardoor een van de machtigste vrouwen van Europa, 1 december aan dat de Europese Unie het
moet gaan hebben over het verplichten van een coronaprik.
En toen kregen we in Nederland dinsdag 7 december van Hugo de Jonge te horen dat de EUministers van Volksgezondheid het eens zijn over een verplichte boosterprik om de coronapas
vanaf 1 februari nog geldig te laten zijn. Dat is nu alleen nog geconcentreerd op reizen binnen
Europa, maar het is niet de vraag óf, maar wannéér het ook in alle lidstaten op nationaal niveau ingevoerd gaat worden. En dan betreft het opeens ons hele sociale leven! Al ben je tien
keer geprikt, als je die allerlaatste weigert, wordt je gewoon als ongevaccineerd beschouwd!
Zo geldt vanaf 1 februari qua reizen binnen Europa dat reizigers, die langer dan negen maanden geleden voor het laatst gevaccineerd zijn, niet meer beschouwd worden als volledig gevaccineerd. Ik zou me goed genaaid voelen na twee vaccinaties!
En zie je hoe ze het aanpakken? Tussen de bewust gearrangeerde (!) publieke uitspraken van
Robb Butler en Ursula von der Leyen zit een week en weer een week later krijgen we de officiële mededeling van alle EU-ministers van Volksgezondheid. Uiteraard werden deze drie feiten tegelijkertijd in alle lidstaten wereldkundig gemaakt, zodat alle (bijna) vierhonderdvijftig

29

miljoen burgers eraan konden wennen, zonder dat er om onze mening gevraagd werd. Natuurlijk niet, want die is in de ogen van de ‘dames’ en ‘heren’ van de Elite totaal van ondergeschikt belang.
Persoonlijk heb ik de eerste slag gewonnen door de vaccinaties te weigeren. Ik heb hier drie
uitnodigingen voor een prik liggen, die ik bewaard heb als een soort trofeeën. Maar zó graag
wil men dus blijkbaar dat je die shot komt halen. En nu is het qua reizen dus al zover dat,
wanneer iemand tot bezinning komt en beseft dat het érgens ophoudt, die persoon ondanks
twee vaccinaties beschouwd wordt als ongevaccineerd. Die persoon is dan weer even ver als
ik, met dit verschil dat ik gespaard ben gebleven voor twee vage injecties met een goedje wat
meer dood en verderf lijkt te zaaien dan ons officieel kenbaar gemaakt wordt.
Let op mijn woorden. In de nabije toekomst geldt die boosterverplichting ook op nationaal
niveau. Als je dan na twee vaccinaties alsnog besluit dat het genoeg is en dat je er klaar mee
bent, word je geweigerd op je werk en word je aan alle kanten belemmerd in je sociale leven.
En wie die booster wel accepteert, wordt binnen een jaar geconfronteerd met het feit dat er
wéér een booster noodzakelijk is. En als je dan eindelijk besluit dat je grens bereikt is, ben je
officieel ook gewoon weer ongevaccineerd. Zo kan ik eindeloos doorgaan!
Want het blijft écht niet bij die eerste booster, waar ze het nu over hebben. Alle Westerse
landen hebben dat alweer massaal ingeslagen. Zo vertelde De Jonge vrolijk aan de pers dat er
voldoende boosterprikken in voorraad zijn om alle Nederlanders twee keer een herhalingsprik
te geven (…).
Dit stopt alleen als wij met z’n allen stoppen. Als vierhonderdzevenenveertig miljoen Europeanen massaal roepen “Tot hier en niet verder!”, dan raken ze die troep aan de straatstenen
niet kwijt. Maar helaas werkt het niet zo en is een klein clubje psychopathische machtswellustelingen blijkbaar in staat om een gigantische massa mensen onder controle te krijgen en te
houden.
Tekst: Leo Singor
___________________________________________________________________________

Reactie van Petra van den Boorn op ‘ik zou me
goed genaaid voelen na twee vaccinaties’ van
Leo Singor
Lieve Petra,
Je reactie raakte mij, ik ken je al jaren en je reageerde op het schrijven van Leo op Facebook.
Wat ik tegenwoordig ‘Feestboek’ noem.
Waarom?
Als je kritisch bent en de waarheid deelt dan pakken ze je en ga je de ‘gevangenis in’.
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Dat is mij al meerdere malen overkomen.
De laatste keer omdat ik een artikel deelde, ja deelde, niet zelf had geschreven. Een artikel
waarin een reguliere apotheker zich verbaasde over de dwang en commotie rond deze vaccins, omdat dit in het verleden niet zo gebeurde. Deze man zag dat dingen niet klopten. Dat
was even in het kort de strekking van het verhaal.
En daarna? Toen ik het had gedeeld via weer iemand anders?
Mocht ik een maandlang niets plaatsen, niets delen, nergens reageren, kortom ik kon niets.
Maar ik was net een week ‘vrij’ want daarvoor pakte men mij op een artikel waarin de PCRtest werd vergeleken met hoe men bij de oude Grieken met stokjes in de neus van mensen
zat te poeren en zo het één en ander beschadigde.
Deze waarheid mag niet gedeeld dus leverde mij een maand ‘gevangenis’ op en ook toen
mocht ik niets.
Al eerder kortere straffen beleefd en jaren geleden toen ik volop lezingen gaf over vaccins en
info via Facebook deelde gebeurde dat ook al.
Dus vanaf nu geen Facebook meer maar Feestboek en deel ik daar alleen nog mooie en positieve dingen. Waarschuwende artikelen plaats ik op MeWe.
Maar gezien het grote bereik, opgebouwd via Feestboek, kwam ik ook bij jouw verhaal.
Dit moet breder gedeeld worden daarom delen we dit in onze nieuwsbrief.
Want ik kopieerde het van je Feestboek waar je het boven het artikel van Leo had geplaatst.
Dankjewel lieve Petra. We helpen je heel graag met delen. Sterkte gewenst.
Lieve groet,
Anneke

En nu Petra van den Boorn aan het woord…
Zomaar een gedachte van iemand die ik ken.
Het houdt niet op, niet vanzelf. En heel graag zou ik me nu uiten, maar eerlijk gezegd schijt ik
in mijn broek voor het oordeel van buitenaf. En toch ga ik het nu doen. Ik heb namelijk niet
meer zoveel tijd op planeet aarde en ik begon me toch af te vragen wat heb ik met die tijd en
mijn weten/kennis gedaan.
Er is al veel gezegd over mensen zoals ik, echter weinig mooie woorden kwamen eraan te pas.
Begrip voor wat onze redenen zijn is ook ver weg.
Als je zou weten waarom wij niet willen zou je er misschien begrip voor kunnen opbrengen,
want als het jouw kind was geweest dat op zeer jonge leeftijd zo reageerde op vaccins als onze
kinderen, dan zou je er misschien anders over denken.
Of misschien zou je het niet gedurfd hebben om voor je kind op te komen, omdat je dit gewoon zo doet.
Prikjes zetten. Net zoals nu. Je doet het gewoon. Zonder na te denken. Jammer of gelukkig
genoeg hadden mijn kinderen niet zo'n moeder.
Deze gekke wappiemoeder ging 20 jaar geleden al op onderzoek uit. Ik weet dus ook al zeker
10 jaar van dit plan wat nu uitgevoerd wordt. Het is al jarenlang overal te lezen.
Hidden in Plain sight (Verborgen in het volle zicht) noemen zij dat zelf.
Ook weet ik al 20 jaar de ingrediënten van een prik.
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Embryonale cellen. Ja zo'n klein geaborteerd baby’tje. Een mens. Sommige ziektes werden op
een tumor gekweekt omdat dit zo lekker snel groeit.
Als antwoord op mijn vraag hoe je de kankercellen dan uit de virussen kreeg werd gezegd dat
die eruit gewassen werden. Kon er bij mij niet in dat je zoiets uit cellen kon wassen, maar ja
wie was ik?
Zware metalen zitten er ook in en de makers betalen miljoenen aan schadeclaims uit.
Maar goed, wij willen dit dus niet omdat we schade aan onze kinderen ervaren hebben toen.
Een snelle, haastig ontwikkelde spuit willen we dus niet. Sindsdien zijn wij het uitschot van de
wereld geworden. Begrijp me niet verkeerd. Je mag van mij zoveel prikjes nemen als je wilt.
Leef je uit. Leef je mooiste leven en voel je vrij.
Als je tenminste denkt dat je zo jouw vrijheid krijgt. Bij mij ben je altijd welkom. Ik vraag wel
respect, gewoon voor ons als mens. We kunnen ook een lekkere discussie hierover voeren en
met respect voor elkaar en onze verschillende meningen een kopje thee drinken na afloop.
Als je maar begrijpt dat wij door vroegere ervaringen beschadigd zijn en ik geen moeder was
en ben die meeloopt. Ook nu niet.
We dragen alle pijnlijke gevolgen van onze keuze met de neus vooruit en de rug recht.
Petra van den Boorn

________________________________________________________

Elke vorm van logica is zoek

Elke vorm van logica is zoek
De persconferentie van 14 december ging in mijn beleving nergens over. Want hoewel het
aantal ‘besmettingen’ met de Deltavariant juist daalt, moet Nederland zich volgens Rutte en
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De Jonge schrap zetten voor een megagolf van de Omikronvariant. Deze nieuwe mutatie is in
Nederland nog maar honderddrieëntwintig keer (…) vastgesteld, maar alle ‘deskundigen’ weten blijkbaar nu al dat Omikron zich massaal gaat verspreiden, en dan vooral via de basisscholen. Dus moeten die voor de Kerstvakantie een week eerder dicht. Maar alle kinderopvanglocaties mogen wel openblijven. Sterker nog, daar zullen in de week voor Kerst heel wat basisschoolkinderen heengaan. Verder blijft het middelbaar onderwijs deze keer buiten schot.
Nou ben ik absoluut geen deskundige, maar wél een leek die zelfstandig kritisch denken hoog
in het vaandel heeft staan. Mijn conclusie is dat de ‘deskundigen’ blijkbaar in de gaten hebben
dat de Omikronvariant zich wel verspreidt onder kinderen op de basisschool, maar diezelfde
kinderen met rust laat als ze naar de kinderopvang gaan. Verder heeft Omikron blijkbaar geen
interesse in kleuters en kinderen vanaf dertien jaar.
Alle basisschoolkinderen mogen deze Kerstvakantie absoluut geen knuffel geven aan opa en
oma, want daar heeft Omikron het dan blijkbaar wel weer op voorzien, maar de kleuters en
pubers hebben mazzel, want die mogen wel gewoon lekker knuffelen met opa en oma.
Elke vorm van logica is hier toch volledig zoek?! Verder vind ik het hele verhaal nogal opvallend, gezien het feit dat de meeste politieke leiders in het Westen een aantal weken geleden
aankondigden dat kinderen van vijf tot elf jaar (…) eigenlijk ook gevaccineerd moeten worden.
Zou het één verband houden met het ander? En zou Nederland hier langzaam op voorbereid
worden?
De Jonge garandeerde ons dat we nooit van Corona afkomen en we er dus mee moeten leren
leven. Dat klopt, maar het is een halve waarheid. Sinds 2020 bestaat de ouderwetse griep
officieel niet meer en wordt alles onder Corona geschakeerd. Maar als we Corona zien als een
verzamelnaam voor allerlei soorten griep, dan heeft De Jonge absoluut gelijk met zijn opmerking dat we er nooit van afkomen. Ik ben bijna zesenvijftig en kan mij geen herfst en winter
heugen waarin totaal geen sprake was van griep in ons land. Dus daar komen we inderdaad
nooit vanaf. Hoeft ook niet, want het hoort bij het leven. Dat er elk jaar vooral oude mensen
aan de griep overlijden, is een normaal en natuurlijk selectieproces. Maar nu noemen we alles
opeens Corona en spreken we van een killervirus, waardoor bejaard Nederland continu geïsoleerd wordt en met regelmaat geen contact mag hebben met kinderen en kleinkinderen.
Na de persconferentie zei een ‘deskundige’ in M dat de Omikronvariant zich vooral op gevaccineerden lijkt te richten. Hoewel dat totaal in tegenspraak is met de maatregel richting de
basisschoolkinderen, snijdt dit volgens mij wel degelijk hout. Want duizenden echte deskundigen wereldwijd roepen al maandenlang dat het vaccin ervoor zorgt dat het immuunsysteem
in de war raakt en afgebroken wordt. Maar die worden allemaal zeer actief door alle Westerse
politieke leiders genegeerd. En die afbraak van het immuunsysteem schijnt met elke vaccinatie erger te worden. Dat verklaart het groeiende aantal Coronapatiënten in de ziekenhuizen
met één, twee of drie vaccins in hun lijf. Maar ondertussen zet onze regering in op een mega
boostercampagne en is het de bedoeling dat half januari alle achttienplussers ‘geboosterd’
zijn.
Diezelfde echte deskundigen roepen ook al heel lang dat mutaties van virussen weliswaar besmettelijker zijn dan het origineel, maar per nieuwe mutatie ook steeds milder zijn en dus
minder gevaarlijk. Daar horen we onze politieke leiders ook nooit over. Maar misschien is dat
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maar goed ook, gezien het feit dat een milde variant wel gevaarlijk kan zijn voor eenieder die
gevaccineerd is. De (nabije) toekomst zal het uitwijzen.
Tot slot, waar we Rutte en De Jonge ook nooit over horen, zijn de bijwerkingen van de vaccins.
In plaats daarvan garandeert vooral De Jonge ons met regelmaat dat de vaccins honderd procent veilig en betrouwbaar zijn. Dat mág hij ethisch gezien al helemaal niet doen, vanwege het
simpele feit dat alle soorten vaccins tot minimaal 2023 in de testfase zitten, maar daarnaast
heeft hij blijkbaar geen actieve herinneringen aan de diversiteit aan bijwerkingen waar hij absoluut van gehoord moet hebben.
Zo blijken de vaccins van Pfizer en Moderna een negatieve invloed op de hartspier te hebben,
wat verband lijkt te houden met de talloze sporters die wereldwijd, zowel onder professionele
sportbeoefenaars als op amateurniveau, in elkaar zakken tijdens of na de beoefening van hun
sport. Verder lijkt er een verband te zijn tussen miskramen en het vaccineren van zwangere
vrouwen en is er sprake van een groeiend aantal pasgeborenen, waarvan de moeder gevaccineerd is, die met hartproblemen op de IC’s terechtkomen.
Dit is nog maar het topje van de ijsberg, maar lijkt mij al meer dan voldoende om de vaccins
uit de handel te nemen en nader te onderzoeken. Helemaal als je je bedenkt dat er sinds de
zomer in alle landen met een hoge vaccinatiegraad sprake is van een toenemende onverklaarbare oversterfte. Maar in plaats daarvan wordt er door onze overheid ingezet op een mega
boostercampagne (…).
De Jonge benadrukte weer dat die campagne onder andere bedoeld is om de zorg te ontlasten, waarbij hij ook weer onderstreepte dat we alle zorgmedewerkers ontzettend dankbaar
moeten zijn. Dat zijn hele mooie woorden, maar ondanks twee stakingen met bijbehorende
protestmarsen hebben die nog steeds geen loonsverhoging gekregen en wordt er niets gedaan om de IC’s en dergelijke op te schalen. Sterker nog, het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft in september nog een onderbouwd plan van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), voor bijna honderd IC-bedden voor drie ziekenhuizen,
kort na de indiening ervan naar de prullenbak verwezen. En als klap op de vuurpijl wil het
nieuwe kabinet vierenhalf miljard euro bezuinigen op de zorg. Ook hier is elke vorm van logica
zoek!
Verder wist hij ons ook al te vertellen dat het over een jaar nog net zo erg met ons land gesteld
zal zijn als nu, wanneer we met z’n allen niet massaal aan de prik gaan. Daarbij werd aan alle
gevaccineerden weer gevraagd om in hun omgeving het gesprek aan te gaan met de ongevaccineerden, want die worden nog steeds heel subtiel omschreven als dé oorzaak van alle ellende.
We gaan een ‘gezellige’ Kerst tegemoet. Met z’n allen in onze eigen gezinsbubbel zitten en
héél bang zijn voor anderen; vooral voor diegenen die nog niet gevaccineerd zijn. Als het gros
van de mensen niet zelf op onderzoek gaat en alle maatregelen klakkeloos blijft accepteren,
dan ben ik bang dat De Jonge, vanuit een ander gezichtspunt gezien, gelijk krijgt en de situatie
volgend jaar met Kerst niet verbeterd is. Sterker nog, dan konden we er nog wel eens veel
beroerder voorstaan!
Tekst: Leo Singor
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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.
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/
Senator vraagt aandacht voor belangenverstrengeling OMT-leden:
‘Deze black box moet worden opengeknipt’
Momenteel is niet te controleren waarop het OMT zijn adviezen baseert en is ook niet te controleren
of de onderliggende gegevens van die adviezen een getrouw beeld geven van de werkelijkheid, zei
PVV-senator Marjolein Faber-van de Klashorst dinsdag in de Eerste Kamer.
https://www.ninefornews.nl/senator-vraagt-aandacht-voor-belangenverstrengeling-omt-ledendeze-black-box-moet-worden-opengeknipt/
QR-code is niet ‘tijdelijk’, maar permanent: ‘De zoveelste complottheorie die uitkomt’
Hij zou tijdelijk zijn, maar nu lijkt hij toch te blijven. De Europese Commissie werkt aan een permanent
coronacertificaat, schrijft Trouw. Hij moet ook anders: twee vaccinaties zijn waarschijnlijk niet genoeg
om een QR-code te behouden, aldus de krant, die zich baseert op de website Euractiv.
https://www.ninefornews.nl/qr-code-is-niet-tijdelijk-maar-permanent-de-zoveelste-complottheorie-die-uitkomt/
Advocaat haalt snoeihard uit naar Nieuw-Zeelandse premier: ‘Die mensen lijden echt aan waanbeelden’
Zolang er mensen zijn die in aanmerking komen voor een prik, maar zich nog niet hebben laten vaccineren, is er werk aan de winkel, zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.
https://www.ninefornews.nl/advocaat-haalt-snoeihard-uit-naar-nieuw-zeelandse-premier-diemensen-lijden-echt-aan-waanbeelden/
‘Huiveringwekkend interview’: Internist Peter McCullough legt uit hoe gevaarlijk de vaccins werkelijk
zijn
Als de Amerikaanse internist, cardioloog en epidemioloog Peter McCullough het voor het zeggen had
gehad, waren de coronavaccins al in februari van de markt zijn gehaald vanwege oversterfte.
https://www.ninefornews.nl/huiveringwekkend-interview-internist-peter-mccullough-legt-uithoe-gevaarlijk-de-vaccins-werkelijk-zijn/
Want to know
https://www.wanttoknow.nl/
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Frontnieuws
https://www.frontnieuws.com/home/
Transitieweb
https://www.transitieweb.nl/
Op 30 oktober jl. vond de presentatie plaats van het nieuwe boek
van Fred Teunissen, “Tien jaar Transitieweb 2011-2021”.
We leven in een tijd waarin veel censuur wordt toegepast. Vele verwijzingen - 30% - vanaf TranstieWeb naar YouTube zijn inmiddels verdwenen met de mededeling “Deze video is niet beschikbaar”!
Vandaar het idee van Fred veel van deze artikelen vast te leggen
op fysiek papier. Tien jaar TransitieWeb geeft - met bijdragen van 33 auteurs - uitdrukking
aan het enerverende tijdsbeeld, waarin wij leven. Een tijd waarin tevens een schitterende nieuwe
wereld onder handbereik is. En dat gaan we samen doen!
https://www.transitieweb.nl/wp-content/uploads/10-jaar-TransitieWeb-Inkijkexemplaar.pdf
CommonSense tv
https://commonsensetv.nl/
Vaccin voor nieuwe COVID-19-variant een vaccin met drie dosissen.
Het vaccin voor de nieuwe coronavirusvariant, Omicron, zou een vaccin met drie dosissen moeten zijn,
zei CEO van BioNTech Ugur Sahin. Met name heeft BioNTech in samenwerking met Pfizer Inc. een
vaccin tegen COVID-19 ontwikkeld.
https://commonsensetv.nl/stroop-je-mouwen-op-the-never-ending-story/
Artsencollectief
https://artsencollectief.nl/
Apotheek die Ivermectine levert krijgt onaangekondigd inspectiebezoek
Afgelopen week kreeg apotheker Arjen Ypma onaangekondigd bezoek van de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ). De inspecteurs wilden naar aanleiding van het bezoek alle namen van artsen
die Ivermectine hebben voorgeschreven.
Apotheek vanNoord levert de medicijnen voor zelfzorgcovid19.nl, waaronder Ivermectine. Zoals bekend, onderdrukt de IGJ deze vorm van vroegbehandeling bij Covid-19. Het verslag van Arjen Ypma:
https://artsencollectief.nl/apotheek-die-ivermectine-levert-krijgt-onaangekondigd-inspectiebezoek/?fbclid=IwAR0J7D6XEXggxHLFx7aXjsSBJW1KiLwNngjnEaZ7ShsEAClU8OpE039VoIU
Herstel de republiek
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
Covid-injectie: Hoe mRNA uit te schakelen en grafeenoxide af te breken is een kwestie van voeding
en discipline.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/25/covid-injectie-hoe-mrna-uit-te-schakelenen-grafeenoxide-af-te-breken-is-een-kwestie-van-voeding-en-discipline/?utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+1+december+2021+
In verband met de geruchten over vele besmettingen die zich zouden voordoen en de dreigende verplichting van "vaccinatie", is het verhelderend om de volgende informatie tot je te nemen.
Er is opnieuw een onderzoek naar buiten gekomen, dat 4G en 5G als boosdoeners van Covidverschijnselen aanwijst. Er wordt gesteld dat influenza een normaal seizoensverschijnsel is, omdat de magnetische velden veranderen en er daardoor een ontgiftingsproces op gang komt. Door de introductie van
radiogolven, radargolven en draadloze communicatie tot en met de huidige generatie 5G, wordt de
gewone griep “pandemisch” op commando.
Citaat: "Blootstelling aan WCR (Wireless Communication Radiation) is een wijdverspreide, maar vaak
veronachtzaamde, milieustressor die een breed scala aan ongunstige bio-effecten kan veroorzaken. Al
tientallen jaren wijzen onafhankelijke wetenschappers wereldwijd op de gezondheidsrisico’s en cumu-
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latieve schade van WCR. Het gepresenteerde bewijs sluit aan bij een groot aantal gevestigde onderzoeken. Werknemers in de gezondheidszorg en beleidsmakers moeten WCR beschouwen als een potentieel toxische milieustressor. Alle patiënten en de bevolking in het algemeen moeten worden voorzien van methoden om de blootstelling aan WCR te verminderen."
De onnatuurlijke en schadelijke straling heeft de normale influenza namelijk vele malen ernstiger gemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Tel daar de angstcultuur bij op en het resultaat is bingo.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/09/stoppen-covid-19-is-5g-weer-een-onderzoek-dat-het-bevestigt/
Café weltschmerz
https://www.cafeweltschmerz.nl/
Cijfers liegen niet, meten is weten. Boomsma neemt ons mee door de feiten van de cijfers.
https://cafeweltschmerz.nl/videos/erik-boomsma-hoe-kon-dit-gebeuren/
De kleine activist
website: https://www.dekleineactivist.nl/
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
Ellaster
https://www.ellaster.nl/
Xandernieuws
https://www.xandernieuws.net/
stopworldcontrol
https://www.stopworldcontrol.com
Pierre Capel
Website: http://www.pierrecapel.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
Eindtijdnieuws
https://eindtijdnieuws.com/
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/
Dissident
https://dissident.one
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Vrouwenvoorvrijheid
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q
Onafhankelijke pers nederland
website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos
LNN Media
https://www.lnnmedia.nl/
E.J. Bron Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de
mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël
https://ejbron.wordpress.com/2021/12/07/vaccineren-als-nieuwe-verkoop-hit-150-concerns-veranderen-marketingcampagnes-in-vaccinatiepropaganda/
tribute.nu
Naar een permanente lockdown
Alle desastreuze maatregelen, die noodzakelijkerwijs genomen moesten worden, waren vanwege de
onbekendheid met wat voor virus de wereld te maken heeft gekregen. De minister van VWS, Hugo de
Jonge, heeft terecht het virus voorlopig de A-status gegeven in afwachting op nader onderzoek of deze
plaatsing op de A-lijst van gevaarlijke infectie ziekten wel of niet terecht zou zijn.
https://www.tribute.nu/post/naar-een-permanente-lockdown?postId=7ea17277-fa0f-4014-996c5d83fb5c664d
World Unity
https://www.worldunity.me/
Blckbx onafhankelijk nieuwskanaal met Flavio Pasquino
https://www.blckbx.tv/
”Dit is het cruciale moment!” blijkt uit confronterende Britse documentaire
Waar gaat de docu over?
“De voorgestelde wereldwijde uitrol van Vaccinpaspoorten heeft niets te maken met uw gezondheid.
Vaccinpaspoorten zijn een Trojaans paard dat wordt gebruikt om een volledig nieuw type gecontroleerde en bewaakte samenleving te creëren waarin de vrijheid die we vandaag genieten een verre
herinnering zal zijn”, stelt de voice over aan het begin van de docu.
https://www.blckbx.tv/videos/cruciaal-moment?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=61aa5d5694f7a812419a502c&ss_email_id=61aa5f
4be7f7887a20ef7670&ss_campaign_name=%E2%80%9DDit%20is%20het%20cruciale%20moment!%E2%80%9D%20blijkt%20uit%20confronterende%20documentaire...&ss_campaign_sent_date=2021-1203T18%3A20%3A01Z&fbclid=IwAR34X3W0gYFYO7iq3oJmngn9bUS1eBd5f3ibBLIYEGkS16g4VGhTSa7XDJo
Adem Vrij
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
Wees de weerstand
https://www.weesdeweerstand.nl/
Nieuwssite ‘Nooit.nl
https://nooit.nl
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Site van Juglen Zwaan
https://www.ahealthylife.nl/
Site van Mike Adams, the healthranmger
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/
Zorgmedewerkers maken zich zorgen
https://zorgmedewerkersverenigd.nl/
Ik heb iets wat ik al een tijdje kwijt wil. Ik werkte tot zeer recent bij een Huisartsenpost als Triagist. In
februari werden onze collega’s die het wilden gevaccineerd met de overblijfsels van de vaccinaties
overdag. Dat waren dan de Moderna en Pfizer. Veel werden ziek, heel ziek. Artsen waren tegelijkertijd
ziek en praktijken zaten met problemen. Maar ook de reacties bij mijn collega’s logen er niet om. Tot
anafylaxie en wegraken na het vaccineren aan toe.
https://zorgmedewerkersverenigd.nl/zo-veel-schade/
Bescherming tegen e.m. straling
https://www.orgoniseafrica.com/en/ en https://emfhealthcard.com/nl/
Snelle ontgifting van vaccinaties en testen
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
Rumble.com
Dr. Robert Malone, uitvinder van mRNA-vaccintechnologie, vertelt ons allemaal om onze kinderen te
beschermen!!!!
Nog een reden om de kinderen niet te prikken: Omicron
De gegevens zijn overweldigend duidelijk: het is tijd om te stoppen met het vaccineren van gezonde
jongeren.
https://rumble.com/vqq7gc-dr.-robert-malone-before-you-inject-your-child.html
Geert van den Bossche bij persvoorstelling Tegenstroom
https://rumble.com/vqdn65-geert-van-den-bossche-bij-persvoorstelling-tegenstroom-.html
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?
Van mondkapjes en schoolsluitingen tot de avondklok en lockdowns; werken deze maatregelen wel?
Is de PCR-test geschikt voor diagnostisch onderzoek? Zijn vaccins de enige manier om uit de crisis te
komen of zijn er ook goedkope medicijnen beschikbaar? Hoe zit het met de natuurlijke immuniteit? Is
het verstandig om te vaccineren midden in een pandemie of kun je beter alleen de kwetsbaren beschermen?
Wat is het grote verschil tussen de traditionele vaccins en de nieuwe mRNA- en vectorvaccins van o.a.
Pfizer en Moderna? En hoe veilig zijn ze?
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Wat is de noodzaak van het coronapaspoort? Bevinden we ons op een hellend vlak?
Hoe is het eigenlijk zover gekomen? En hoe nu verder?
In een bloemlezing van een klein uur worden stapsgewijs alle facetten van de Coronacrisis belicht. De
wetenschappers, artsen en professoren zijn werkzaam in Nederland, Duitsland, Engeland en VS.
Dank aan alle wetenschappers en artsen die de discussie durven aan te gaan.
Dank aan alle doortastende journalisten en medewerkers van de onafhankelijke nieuwsmedia die zich
inzetten voor het vrije woord.
https://rumble.com/vop6sp-wetenschappers-met-een-kritische-blik-op-de-corona-crisis.html?fbclid=IwAR1Gu8HabF_CL2ZIUdn2f3Bhw575ccDV8UjwS4l-y0urZtMjvMgm3D9gujk
COVID-19 VACCINATIESTATUS (PREVENTIE VAN DISCRIMINATIE) WETSVOORSTEL 2021
Senator RENNICK (Queensland) (10:44 uur, maandag 22 november 2021):
Ik wil vandaag beginnen met het erkennen van alle mensen die verwondingen hebben opgelopen door
de vaccins. Toen ik me 21/2 jaar geleden aanmeldde om senator te worden, heb ik me aangemeld om
het Australische volk te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat we altijd voor de
gezondheid en het welzijn van die mensen zorgen. De naam van het spel met gezondheid is om ervoor
te zorgen dat iedereen een goede gezondheidsuitkomst heeft. Het gaat niet alleen om de uitrol van
het vaccin en het behalen van doelen. Dat is een middel om een doel te bereiken. Het doel op zich is
een goede gezondheid voor iedereen. De beste mensen om dat te doen zijn de mensen zelf, in overleg
met hun arts. We zouden geen mandaten moeten krijgen opgelegd aan mensen door bureaucraten,
door regeringen of door de media.
Wat we echter hebben, zijn Australiërs die gewond zijn geraakt - Australiërs die het juiste deden, die
luisterden naar de regering die zei dat de vaccins veilig en effectief waren - en wat we hebben gezien
is dat veel van deze slachtoffers zijn geminacht en genegeerd door de medische gemeenschap. Het
moet bijzonder moeilijk zijn om op de beste momenten een blessure te hebben, maar het moet zoveel
erger zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis gaat en je niet de aandacht krijgt die je nodig hebt.
Daarom spreek ik hier vandaag.
https://www.gerardrennick.com.au/covid-19-vaccination-status-prevention-of-discrimination-bill2021/
Er is stiekem in het geheim een Europees leger opgebouwd
Binnen een paar jaar is er stiekem en in het geheim achter gesloten deuren een geheim Europees leger
opgebouwd 21 landen, 2400 politie agenten. Eurogendforce is een combinatie van politie, geheimdiensten en leger, die volgens het oprichtingsverdrag van de EU opstanden de kop in moet drukken,
hoe kan de Europese Unie het rechtvaardigen om zo'n strijdmacht op te zetten.
Het is bijna niemand bekend dat Eurogendfor door middel van een geheim verdrag achter gesloten
deuren is afgesloten, Er is een speciale eenheid opgericht met een hoofdkwartier in het Italiaanse Vicenza, met met meer dan duizend leden die als speciale eenheid TEGEN VOLKSOPSTANDEN, tegen
mensen die het niet meer eens zijn met het beleid in de Europese Unie ingezet zou moeten worden.
Deze Eurogendforce betekent uiteindelijk dat de instituten van de Europese Unie BANG zijn voor hun
eigen BURGERS en denk je eens in als de politie zich achter de burgers schaart ook dan word deze
paramilitaire eenheid ingezet. Dit is de erkenning van de verdeeldheid in deze Europese Unie.
Daarom wordt het ook geheim gehouden en hoor je hier dus ook niets over, er word niet en nergens
over gepraat. Maar het ontwikkeld zich meer en meer achter gesloten deuren en is een bedreiging
voor de burgerrechten. Een Europarlementariër Het is onbeschoft hoe stiekem ze dit tussen alle dingen
door er even doorheen hebben gedrukt. Een Europarlementariër stelde eens een vraag en kreeg te
horen dat Eurogendfor geen instituut is van de EU, wat een keiharde leugen is.
Als je alles ontkend en overal om liegt en in het geheim een legermacht opzet, geen openheid van
zaken geeft, heeft een slecht geweten voor zijn eigen bevolking en dat laat zien hoe deze Europese
oligarchie van elites werkelijk over hun burgers denkt. Zolang ze in het gareel blijven en betalen worden ze zoet gehouden, maar zodra ze dat niet meer zijn komen ze met Eurogendfor.
https://m.youtube.com/watch?v=qElgfAkXH_8
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Klik hieronder voor gerechtelijke documenten en voor producties van Pfizer's documenten van de
FDA. Vier dagen nadat het Pfizer-vaccin was goedgekeurd voor 16-plussers, hebben we een Freedom
of Information Act Request ingediend bij de FDA voor alle gegevens in het covid-19-vaccinbiologische
productdossier van Pfizer. We hebben nu de FDA aangeklaagd voor het niet vrijgeven van de gegevens.
https://phmpt.org/
https://phmpt.org/pfizers-documents/
Voormalig Pfizer wetenschapper geeft een laatste waarschuwing aan de mensheid
https://www.lnnmedia.nl/dossiers/voormalig-pfizer-wetenschapper-geeft-een-laatste-waarschuwing-aan-de-mensheid/
Radioloog: ‘Vaccinatie zorgt voor meer varianten van het coronavirus’
Was ons niet beloofd dat bij een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent het coronavirus overwonnen
zou zijn? Vaccinatie zorgt juist voor meer varianten, zegt radioloog Frits Jansen in dit opiniestuk. Hij is
bezorgd. ,,De eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt, vind ik zorgelijk.’’
https://www.destentor.nl/opinie/radioloog-vaccinatie-zorgt-voor-meer-varianten-van-het-coronavirus-br~adb73891/
Vernon Coleman: “Het is 22 november 2021 en dit is het moment waarop het prikken moet stoppen.
Een paar uur geleden stuurde Darren Smith, de redacteur van het uitstekende tijdschrift ‘The Light
Paper’, mij een artikel uit het medische tijdschrift ‘Circulation’ dat bewijst dat het experiment met
covid-19-prikken nu per direct moet stoppen. Ik denk dat elke arts of verpleger die na vandaag een van
de mRNA covid-prikken geeft, te zijner tijd uit het desbetreffende register zal worden geschrapt en zal
worden gearresteerd.
Het tijdschrift Circulation is een gerespecteerd blad. Het is 71 jaar oud, de artikelen worden door vakgenoten beoordeeld en in een onderzoek werd het beschouwd als ’s werelds nummer 1 tijdschrift in
de categorie hart en bloedvaten.
Ik citeer de laatste zin van de samenvatting die aan het begin van het artikel staat. Dit is alles wat ik, u
– of wie dan ook – hoeft te weten.
Wij concluderen dat de mRNA-vaccins de ontsteking van het endotheel (cellaag die de binnenkant van
bloedvaten bekleden) en de infiltratie van T-cellen in de hartspier drastisch doen toenemen en mogelijk een verklaring bieden voor de waargenomen hogere aantallen trombose (bloedstollingen), cardiomyopathie (aandoening van de harspier) en andere vasculaire gebeurtenissen (problemen met bloedvaten) na vaccinatie.
Dat is het. Dat is de doodsteek voor de covid-19 mRNA vaccinaties.
Het endotheel is een laag van cellen die bloedvaten en lymfevaten bekleden. T cellen zijn een type
witte bloedcel.
We hebben altijd geweten dat deze spuiten experimenteel waren. Mijn video in december 2020, iets
minder dan een jaar geleden, waarschuwde voor deze specifieke risico’s. Ik las een lijst voor van mogelijke bijwerkingen, officieel gepubliceerd door de Amerikaanse regering.
Maar nu hebben we het bewijs van het verband.
Van de mRNA-prik is bekend dat het mensen niet “beschermd” tegen het krijgen van covid. En het is
bekend dat het de verspreiding van Covid niet tegenhoudt. Ik geloof niet dat iemand deze feiten betwist.
En toch zijn er grote aantallen doden en gewonden gevallen onder mensen die zijn geprikt. Kijk naar
het item “.Update: hoeveel doden vallen er door de vaccins?” op mijn websites.
Nu hebben we het bewijs om de vaccinatieprogramma’s te stoppen.
In de studie die in Circulation wordt geciteerd, werden in totaal 566 patiënten tussen 28 en 97 jaar
getest. Ze waren gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.
Op het moment van dit rapport,” zegt de auteur, “houden deze veranderingen aan tot ten minste 2,5
maand na de tweede dosis van het vaccin.
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Op zijn minst moet het gebruik van deze spuiten nu stoppen. Onmiddellijk, totdat er meer langetermijn-testen zijn gedaan.
Als er nog journalisten waren in de reguliere media, zou dit nieuws een hoofditem zijn in alle TV- en
radioprogramma’s en op de voorpagina’s van alle kranten staan.
Godzijdank zijn er platforms met vrije meningsuiting, die mij in staat stellen u dit nieuws te brengen.
Ik zeg al een jaar dat deze prik een experiment is, dat zeker doden en gewonden zal maken.
We hebben altijd geweten dat het experimenteren op mensen zonder hun volledige toestemming en
begrip – na het bekendmaken van alle risico’s en mogelijke bijwerkingen – een misdaad is.
Nu is het bewijs geleverd dat dit experiment moet stoppen.
Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een slachting.
Deel deze video alstublieft onmiddellijk met iedereen die u kent.
Dank u.”
Een virus ontwikkelt zich IN het lichaam en niet buiten het lichaam! EEN VIRUS IS NIET BESMETTELIJK
Tom barnett: Toen ik mijn filmpje postte, had ik direct veel kijkers, maar na een paar dagen was het al
uit de social media verwijderd. We mogen blijkbaar de waarheid niet verspreiden. De cencuur en propaganda wordt steeds erger.
Waarom denken mensen dat je een virus kunt overdragen, terwijl een virus niet levend is? We worden
onnodig bang gemaakt. De overheid veroorzaakt heel veel stress. Als je stress en angst ervaart door
corona, komt dit omdat je het zelf veroorzaakt en te weinig onderzoek hebt gedaan. Ik verzin dit niet
en ik ben ook geen complotdenker. Mijn studies tonen duidelijk aan, dat ik me in deze materie verdiept
heb.
Een virus is geen levend organisme
https://www.burgerfront.nl/een-virus-ontwikkelt-zich-in-het-lichaam-en-niet-buiten-het-lichaameen-virus-is-niet-besmettelijk/
uit de nieuwsbrief van peter den haring
JUNKVRETERS MOETEN GLUTHATHION AANMAKEN!
Aan oversterfte en bijwerkingen van het vaccin ziet iedereen de narigheid van het Covidbeleid af,
maar echt gekeken wordt er niet. Omdat de helft van het volk er niet meer goed bij is? Welke helft
eigenlijk?
Volgens het CBS telt Nederland met 17,1 miljoen inwoners 9,9 miljoen mensen met een chronische
ziekte, voor een groot deel veroorzaakt door stress en straling. Heb jij trouwens last van 5G en grote
zendmasten, oriënteer je dan op het ingraven van zg. cloudbusters via https://www.orgonisenederland.nl/.
Veel anderen hebben het zwaar door een ongezonde leefstijl maar ook door het eten van slecht, bewerkt, geraffineerd, overmatig gezout of gesuikerd (en veelal verpakt) voedsel. Vruchtensap lijkt gezond maar is het niet en fout vlees schijnt te moeten. Ingevroren verse groenten helpen een beetje.
Kortom, mensen worden ziek, depressief en futloos. Maar er was toch Vrije Wil? O ja! De junkvreters
doen het zichzelf allemaal aan. Veel Gluthathion aanmaken helpt, evenals extra supplementen slikken. Na je vaccinatie een week vasten ruimt veel schade op trouwens.
De Amerikaanse dokter mevr. Rima E. Laibow voorspelde in 2009 de virushype al met de toevoeging
dat een vaccin onvruchtbaarheid zou gaan bevorderen. Dat gaat misschien een nieuw vaccin voor de
Omikron-hetze worden. Zo blijven we in hetzelfde bange spoor! Voor de mensen in Cojonacomahypnose zijn er nog altijd en overal frikandellen genoeg. Ik maak weer een wat zure nieuwsbrief deze
week, maar vooruit, laat ons hopen op betere tijden!
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/25/covid-injectie-hoe-mrna-uit-te-schakelenen-grafeenoxide-af-te-breken-is-een-kwestie-van-voeding-en-discipline/?utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+1+december+2021+

42

WATERKEFIR
Waterkefir is een heerlijke frisse drank en heeft tal van positieve effecten op je lichaam en dan vooral de darmen. Op internet vind je verschillende beschrijvingen waar het overal
goed voor is.
https://www.waterkefir.net/
https://leefbewust.nu/waterkefir/
Zelf drink ik het met vlagen en ik heb nu weer zo’n periode
dat ik denk: yes, lekker!
•
•
•
•
•
•

Weckpot, zelf gebruik ik een pot van Ikea van 1,8 liter
Liter (mineraal- of gevitaliseerd) water, ik heb altijd
blauwe literflessen in de vensterbank staan die ik hiervoor gebruik
50 tot 100 gram suiker (oerzoet, of rietsuiker)
100 gram kefir
3 dadels of vijgen of een mix van deze twee of rozijnen
Optioneel biologische halve limoen of citroen of schijfje sinaasappel

Doe de suiker in de beugelpot en schud goed met 1 liter water. Doe dan de kefirkorrels en de
vijgen en dadels erbij.
Laat de pot 48 uur staan in de vensterbank, niet in de felle zon, deksel kan dicht als er ruimte
genoeg in de pot is, anders los erop leggen of een doek erover. Door het mousseren kan er
druk op komen te staan als je de weckpot afsluit, elke dag even open maken.
Haal de dadels, vijgen, limoenen, etc. eruit en zeef de kefir, giet over in een fles (schoongespoelde wijnfles of bv flessen bij de super vandaan waar vruchtendrank in heeft gezeten)
Gebruik alleen plastic (of hout) als lepel, zeef en maatbeker, geen ijzer (houdt kefir niet van)!
Bij de Hema hebben/hadden ze een plastic trechter met zeefje, erg handig en voor maar 2
euro.
Wil je nog niet direct nieuwe kefir maken, spoel dan de kefir af onder de kraan en zet dit in
een glazen pot met 2 lepels suiker in de koelkast (kan een vakantieperiode van 2 tot 3 weken
overbruggen)
Wil je weer nieuwe drank maken herhaal je bovenstaande. Spoel de kefir eerst wel goed af en
spoel eventueel de eerste fermentatie die je na iets langere tijd maakt weg.
De kefir vermeerdert zich, wat je overhoudt kun je tijdelijk in een glazen pot in de koelkast
bewaren in een dichte pot met water en suiker en weer doorgeven.
Experimenteer met limoen, citroen of sinaasappel, je kunt deze ook nog weer uitpersen in de
fles voor je het weggooit, limoen en citroen maken de drank extra sprankelend.
Begin met 1 glas per dag en daarna op gevoel meer.
Barbera
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Proost, op je gezondheid!
In opdracht van Barbera
even een foto van mijn glas gemaakt.
Nee, geen wijntje maar heerlijke kefir.
Terwijl ik de nieuwsbrief, aangeleverd door Barbera aan het bekijken was, en ik haar net per
mail even had verteld dat de kefir lekker is…
Want ik kreeg een nieuw portie korrels via Barbera en afgelopen week eerst met citroen erbij
gemaakt en daarna zonder, dus ik meldde haar dat wij het zonder citroen toch ook meer waarderen.
En toen kwam er een mailtje terug… even een foto van je glas maken en plaatsen bij het recept. Zo braaf als ik altijd ben, heb ik dat natuurlijk meteen gedaan.
Maar… proost, op je gezondheid.
Anneke
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Creatief met gedroogde bladeren
Prachtig gemaakte dieren van gedroogd blad door Maria, een van onze lezers.
Anneke heeft het ‘schilderij’ op de volgende pagina gemaakt.
Creatief bezig zijn, eerst bladeren zoeken, drogen en er dan wat moois van maken.
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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.
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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 (ipv € 129,80)
• 1 boek met kaartenset B, C, of D voor € 34,95 (ipv 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 verlengen de ‘december’ aanbieding tot 25 december 2021:
vier halen, drie betalen, dus voor € 45,00 (i.p.v. € 60,00) inclusief verzenden ontvang je 4
sets kaarten, dus 40 kaarten totaal.
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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