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Voorwoord
Het is wat, daar zit je dan door het raam naar
buiten te kijken: ‘Gebeurt er vandaag nog wat?’
Nou volgens mij genoeg. Toch is het fijn om naar
je hond te kijken en ervan te leren. Je gedachtenstroom proberen te stoppen en in het hier en nu
te zijn. Stoppen met wat je allemaal nog moet
doen, boodschappenlijstjes maken of bedenken
oh ja, ik moet nodig de ramen lappen of de koelkast schoonmaken etc., etc. Of deze nieuwsbrief
maken, wat zal ik wel, wat zal ik niet plaatsen,
wat moet er in het voorwoord
Beitske mijn hond leeft gewoon in het hier en nu,
die denkt niet ‘wat zal ik straks gaan eten’, nee,
ik heb nu zin in eten en ze komt voor me staan
en kijkt me indringend aan, of ‘ik wil nu naar buiten vrouwtje’, zullen we gaan wandelen of zet je
de schuifpui even voor me open?
Ze houdt me een spiegel voor: waar maak je je
druk om. En gelijk heeft ze.
Gisteren is geweest, morgen komt nog, er is alleen nu. En hoe voel je je nu op dit moment? En
doe wat je nu doet met aandacht en laat je niet afleiden door die eindeloze gedachtestroom.
Laat de negatieve gedachten los, de zorgen, de angsten. Het is wel eens lastig maar dan denk
ik weer aan mijn credo:
‘Je zorgen maken om iets dat nog niet is gebeurd is net zoiets als rente betalen over geld dat je nog
niet hebt geleend'. (Schrijver onbekend)

Dus wat we ook delen in deze nieuwsbrief, er is alleen het nu, het huidige moment!
Enne ‘doe dat waar
je blij van wordt’.
(Ik leen deze even
van Anneke )
Ik heb deze nieuwsbrief weer met plezier voor je samengesteld en ben blij
en dankboor voor
de diverse bijdragen.
Veel leesplezier,
Barbera
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Boek van de maand
Een paar bijzondere boeken die we graag delen deze maand.

De diepe wateren van verdriet
Rituelen van vernieuwing en de kunst van het rouwen
Francis Weller
Francis Weller biedt een essentiële gids voor het bevaren van de
diepe wateren van verdriet en verlies in dit lyrische en toch praktische handboek voor het beheersen van de kunst van het rouwen.
Weller onthult de nieuwe vitaliteit die we kunnen vrijmaken wanneer we de pijn van verlies verwelkomen, in plaats van er bang voor
te zijn.
Door middel van ontroerende persoonlijke verhalen, poëzie en inzichtelijke reflecties leidt hij ons naar de kern van verdriet, en naar
de diepgaande genezing en grotere verbondenheid met elkaar en
met onze planeet.
De diepe wateren van verdriet legt uit dat verdriet altijd gemeenschappelijk is geweest en illustreert hoe we de helende aanraking
van anderen, een sfeer van mededogen en de troost van rituelen
nodig hebben om ons verdriet volledig te kunnen verwerken.
Weller beschrijft hoe we onze pijn vaak voor de wereld verbergen en in een verborgen mantel
van schaamte wikkelen. Dit zorgt ervoor dat verdriet onuitgesproken in ons lichaam blijft hangen, ons zwaar maakt en ons naar het gebied van depressie en dood trekt. We zijn bang geworden voor verdriet en voelen ons te alleen om de ontmoeting met de krachtige geestkracht
van verdriet aan te gaan.
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665591&PC=427870AA

Wijsheid van trauma
Met hart & brein naar heling
Anouk Bindels

Hoe heel je jezelf van trauma als je zelf geen psycholoog bent?
Anouk Bindels, psycholoog en auteur van het boek ‘Wijsheid van trauma’, reikt in dit boek
gedegen kennis en praktische hulpmiddelen aan om trauma en verlieservaringen te helen.
Anouk benadert dit onderwerp vanuit een holistische en spirituele visie.
Het persoonlijke leven van de auteur, is getekend door grote, traumatische verliezen. Op 19jarige leeftijd verloor zij haar jongste broer in een tragisch ongeval. Tien jaar later stierf haar
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eerste echtgenoot aan kanker, en in 2007 pleegde haar tweede
echtgenoot zelfmoord. Gedurende vele jaren daarna verkeerde zij
in een constante overlevingsstaat, wat leidde tot chronische stress,
ernstige stoornissen van het immuunsysteem, aantasting van het
zenuwstelsel, verlamming van haar benen en uiteindelijk kanker.
Haar leven was volledig ontspoord.
Gedesillusioneerd over tal van conventionele medische behandelingen, zocht en vond zij haar eigen genezingspad in de positieve
psychologie, neurowetenschappen en de kennis over energie en
meditatie uit de traditionele oosterse filosofie. Zo ontwikkelde ze
de genezingsmethode waar ze nu mee werkt. Anouk combineert
elementen uit verschillende wetenschappelijke disciplines en behandelingsvormen en is daarin zeer succesvol.
Als psycholoog hoort Anouk het dagelijks van haar patiënten:
starre diagnosen en behandelingsvoorschriften gaan voorbij aan de gevoeligheid en diepere
behoeften van mensen. Dit veroorzaakt onnodig lijden. Haar oplossing is het Hart & Brein helingsproces, dat zich richt op de verbinding tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, lichaam
en geest, en hart en brein.
Interesse? Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665553&PC=427870AA

Gelezen:
Amerikaanse studie: De ziekte Multiple sclerose (MS) wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het Epstein-Barrvirus. Dat blijkt uit
een nieuwe studie van Amerikaanse onderzoekers, die zeggen voor
het eerst een duidelijke boosdoener voor de auto-immuunziekte te
hebben ontdekt.
https://www.hln.be/medisch/amerikaanse-studie-ms-hoogstwaarschijnlijk-veroorzaakt-door-epstein-barrvirus~a639351f/
Eerder hebben we als boek van de maand boeken van Anthony Williams gedeeld, Hij beschrijft in zijn boeken dat het Epstein Barrvirus
de veroorzaker is van tal van ziekten.
Zie deze link naar een van zijn boeken.
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665010&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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High Tea met Noord-Hollanders
We reden vanuit Friesland de Afsluitdijk over. Op naar Noord-Holland voor een High Tea. De
deelnemers die kwamen hadden allemaal een inbreng.
De ‘opdracht’ is zelf iets maken van biologische oorsprong of op die wijze tot stand gekomen.
Bij een High Tea horen zoet en hartig, wat tot uiting kwam in de verschillende hapjes.
We proefden verschillende soorten thee en luisterden naar elkaar, waarbij er af en toe iets
rondging om van te genieten.
Opa’s aardbeiplantjes kwamen in beeld. Marian vertelde daar een mooie jeugdherinnering bij.
En omdat het december is kregen de aanwezigen van mij een potpourri zakje. Het was heerlijk
even creatief bezig te zijn met de wetenschap, dat cadeau te geven aan een aantal personen.
Dank aan allen die er waren.
Sommigen kwamen we op verschillende andere locaties al tegen. Mooi om te zien wat zich in
Noord-Holland op dit moment het sterkst aan het ontvouwen is. Deelnemers wonen daar op
veel locaties op fietsafstand van elkaar, dus men kan te allen tijde op elkaar terugvallen.
En die contacten worden nu gelegd via mooie onderwerpen. De onderwerpen zijn het ‘voertuig’ om bij elkaar te komen en daardoor ontstaan de gesprekken en vervolg ontmoetingen.
Super! Wij als bestuur van Project7-blad zijn hier mee in onze nopjes.
Anneke
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________________________________________________________

Waarom een kerkgenootschap?
We hebben onderstaande bijdrage in de vorige nieuwsbrief gedeeld en herhalen dit graag
deze maand. We voegen er een paar regels uit het statuut aan toe.
Het lijkt ons een belangrijke genoeg om je hier in te verdiepen.
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.
Een paar regels uit het Statuut:
•
Alles is bezield.
•
Goddelijk DNA van al wat leeft is heilig. In het verlengde hiervan wordt alle manipulatie
van DNA afgewezen. Dit betreft mensen, dieren- en plantenrijk.
•
Lichamelijke integriteit;
o je lichaam is je tempel,
o in alle opzichten goed zorgen voor je lichaam,
o zelfbeschikkingsrecht: niets mag zonder eigen uitdrukkelijke toestemming in
het lichaam gebracht of uit het lichaam verwijderd worden.
Warme groeten,
Marc en Annemarie
www.vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl
info@vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl
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Het was weer gezellig
Op donderdag 6 januari kwamen we met een groepje bij elkaar. We gingen kruidenazijn maken, eieren inmaken en citroenen op water met Keltisch zeenzout maken.
Na een kopje thee en gezellig bijpraten gingen we aan de slag. Goed de recepten doornemen
en daarna aan de slag. Elkaar helpen en tips geven en ondertussen lekker doorwerken. We
maakten gebruik van biologische producten zodat het eindresultaat zo puur kon worden. Natuurlijk ging het uitwisselen van allerlei informatie onverminderd door. Wat is het toch heerlijk
om zo samen aan de slag te zijn.
Binnen niet al te lange tijd had iedereen zijn flessen en potten gevuld en namen we nog de
tijd om na te praten. Nadat we alles opgeruimd hadden ging ieder met zijn zelfgemaakte producten weer naar huis. Al met al weer een gezellige en leerzame middag.
Hanneke Reitsma
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Dat is beloofd! Ja hoor bomen, ze komen
weer naar jullie toe! Luister maar…
Dat staat al in de planning en is beloofd!
Sterker nog: de eerste personen staan op de lijst om jullie in maart weer
te bezoeken.
Deelnemers van ‘Cursus het Wilde Genieten’ komen graag weer genieten van jullie pracht en praal dus concentreren jullie je maar op jullie
nieuwe blaadjes die over niet al te lange tijd weer minuscuul zichtbaar
zullen worden.
Wij blijven met elkaar genieten van al het moois dat de natuur ons
schenkt.
Dus genieten we ook van jullie prachtige modellen, jullie bladeren in elk
seizoen weer anders, van jullie vruchten en afgevallen takken.
We genieten van de rust die van jullie uitgaat, van de positieve hoge
trillingen, van het knisperen van de bladeren op de grond.
We genieten in het najaar van de paddenstoelen in jullie nabijheid of op
jullie stammen en takken.
Daarnaast ‘pikken’ we altijd even een moment in de kruidenwei om ook
daar te genieten van dat wat er groeit en bloeit en soms lopen we door
naar het prachtige punt aan het IJsselmeer om daarna weer via het bos
terug te wandelen. Allemaal behapbaar, vele sferen in een paar uurtjes.
De datums delen we met de deelnemers en zij krijgen deze wandelingen
als extra bonus op hun wekelijkse bijlage met een plant, boom, struik,
kruid of bloem.
Alle nevenactiviteiten zijn een toegift en dat zorgt ervoor dat er onderling leuke, waardevolle contacten ontstaan.
Een andere wandeling, afgelopen week gelanceerd onder de deelnemers in die provincie waar zij wonen was binnen 24 uur volgeboekt.
SUPER! Daar worden we blij van.
Alles wat je aandacht geeft groeit!
Opladen in de natuur, opladen met elkaar en samen kennis delen.
Fantastisch!
Feestje!
Dus ja hoor bomen, wij komen!

Anneke
anneke@project7-blad.nl
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Hoe je via gedachtenkracht gezond kunt worden en blijven
Heb jij dat ook wel, dat je van die gedachten
hebt ‘dat kan ik niet’ of ‘dat lukt me niet’?
Enig idee, hoe je aan die gedachten komt?
In de eerste 7 jaren van jouw leven leer je allemaal dingen voor het eerst. Dat zijn belangrijke jaren. Als baby word je zuiver en schoon
geboren, zonder de gedachte dat je dingen
niet kunt. Je leert jezelf dat lachen en huilen
de aandacht trekt, jezelf omdraaien, daarna
zitten, staan en lopen. Door jouw omgeving
begin je te zien wat wel of niet acceptabel is.
Die omgeving is heel belangrijk. Word je gestimuleerd en krijg je complimentjes of aanmoediging? Of wordt jouw gedrag of kunnen afgekraakt en bekritiseerd? Als er vaak tegen je wordt
gezegd dat je iets niet kunt of iets niet mogelijk is, dan gaat deze gedachte als een overtuiging
vastzitten in jouw brein. Vanuit die gedachte krijg je een gevoel en ervaar je daarna een emotie. Je kunt gedachten niet vastpakken en toch zijn ze er en hebben veel effect. Ze lijken in je
hoofd te zitten als een soort stemmetje, fotootje of filmpje. Het kan een herinnering zijn of
een verwachting of een fantasie.
Een voorbeeld
Je doet vrijwilligerswerk en jullie zijn bezig met een project. Je denkt… ‘hier is iedereen vast
heel blij mee wat ik nu geregeld heb voor het project’. Dan blijkt, dat iemand anders je voor is
geweest en met jouw idee aan de haal is gegaan. Er beginnen gedachten te stromen. Je voelt
dan misschien frustratie, boosheid of verdriet (gevoelens) en de reactie van jouw lichaam
(emoties) is huilen, schreeuwen, rood worden, stampen, bleek worden en/of stil worden.
Een trauma uit je leven
Uit het voorbeeld zie je dat je lichamelijke reacties krijgt vanuit gedachten. Je kunt dingen in je leven meemaken die een
reactie geven in het lichaam. Bijvoorbeeld het meemaken van
een (lastige) scheiding, ruzie met de buren of misschien je
leuke baan verliezen. Dat noemen we een trauma. Een
trauma kan dus helemaal via jouw gedachten doordringen in
jouw lijf. Daar kan het een blokkade geven, waardoor er een
klacht of een ziekte kan ontstaan. Het gaat erom hoe je in je
hoofd hiermee omgaat.
Op het raam van mijn praktijk staat een bordje met de volgende tekst: Hoe de wind waait in je leven, kun je niet bepalen, maar hoe je je zeilen zet, maak je zelf uit. Dus gooi het
roer om van jouw bootje en laat het de andere kant opvaren…
richting het positieve.
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Het gaat er dus om hoe je het beleeft en of je het kunt accepteren wat er is gebeurd of dat je
iets kunt veranderen aan de situatie. Dit begint allemaal met gedachten en denken.
Zet negatieve gedachten om
Door gedachten de andere kant op te laten denken (het omdenken)
kunnen we onszelf dus gezond houden. Gedachten zijn immers ook
trillingen en frequenties en dus energie. Laat positieve energie
(mooie gedachten) door je heen stromen. Positieve gedachten houden je trilling hoog en… ziektekiemen hebben een lage trilling en vinden het niet fijn in een omgeving met een hoge trilling. Het mooie
is, dat als je al ziek bent, je jezelf ook met gedachtenkracht weer gezonder kunt denken. Je zet je zelfhelend vermogen op volle kracht.
Lukt het niet?
Soms lukt het niet om positieve gedachten te denken, dan zit er een emotie heel vast…een
blokkade. Vaak is dat al iets heel ouds, soms uit de generatielijn van opa en oma of uit een
vorig leven. Soms heeft het ook met jouw geboorteproces te maken. Dan kan ik daarmee helpen met de NEI-methode (ook voor hele jonge kinderen via de ouders). Wil je daar meer over
weten, mail mij dan gerust. Mijn boekentip voor de kinderen deze keer: Gedachte-kracht, voor
als je nieuwsgierig bent naar wat je gedachten voor je kunnen doen. Geschreven door Nicole
Hage (ISBN 978-90-818923-1-5). Voor volwassenen is de boekentip: Je kunt je leven helen van
Louise L. Hay (ISBN 90-72455-04-5). Tot een volgende keer!

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

________________________________________________________

Hoi lieve mensen
Ik ben ontregeld door de opgelegde regels en ben eng geworden van het tussen de regels door
proberen te lezen.
Groots geschapen naar Gods gelijkenis laat ik daar nog maar een verrekt klein beetje van zien.
Doelloos schep ik niets buitengewoons maar wordt mijn creatie steeds weer een verleden in
het heden.
Mijn innerlijke wetenschap waardoor ik innerlijk vooruit kan komen wordt met groot uiterlijk
vertoon bedolven onder een technologische wetenschap.
Ik laat mijn persoonlijke ontwikkeling onderdrukken voor een ander belang.
Ik laat mijn hoofd vol stouwen waarna ik onverwrikbaar weiger tijd te nemen om dat “goedje”
te lossen en er ondertussen juist een verlangen door ontwikkel om mijn denkvermogen nog
verder uit te schakelen, om droomloos in een vlucht het aardse te ontstijgen
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Echter besef ik dat ikzelf zo stuurloos raak en niet weet aan welke
leiding ik mij daarmee overgeef.
Een avondje netflixen of mijzelf
verliezen in een spannend boek
bijvoorbeeld, ervaar ik daardoor
als onverantwoord gedrag.
Heerlijk om in het heden te overleven maar een gemiste kans om
een liefdevolle toekomst te laten
ontwaken waardoor ik morgen
weer zielloos meegesleurd word
in de waan van de dag. Dus wakker bewust willen waarnemen dat
er gedachten in mijn hoofd zijn.
Onderzoekend
aanschouwen
waar ze vandaan komen en van
wie die gedachten zijn. Maar hoe vind ik de originele beelden in mijn blauwdruk die zo vaak
onleesbaar blijven voor mijn geestesoog?
Hoe weet ik dat ik met mijn eigen universele hart denk?
Ik denk dat die controle via het voelen kan gaan en dat zuivere gedachten aansluiten bij de
Christuskiem die in ons allen geboren is en dat onzuivere ideeën een duisternis scheppen.
Mijn onzichtbare innerlijk wordt zo uiterlijk zichtbaar in mijn creaties waarin ik besta. De stoffelijke dingen weerspiegelen de geest van hun schepper.
Wat is jou bloei van het leven?
Liefs arie

________________________________________________________

Lichtje in wintersfeer
We genoten van een inspirerende middag...
We kwamen met een paar bij elkaar onder de noemer ‘Inspiratiegroep’.
Heerlijk even heel gewoon samen delen wat je wilt delen,
even samen genieten van thee of koffie met wat lekkers.
We hebben naar elkaar geluisterd en elkaar aangevuld. Tijdens die uurtjes met de blik op de mooie natuur. Als je naar
buiten kijkt is alles heel gewoon, de natuur gaat gewoon door
en dat is dan ook heel zichtbaar.
Dat dus! Wat lekkers bij de koffie of thee, een watertje met
een smaakje, het zijn de kleine dingen die het hem doen.
We ondernemen dit al veel langer en het werkt inspirerend.
We sluiten de middag altijd af met een kop soep, wat lekkernijen daarbij en daarna keert eenieder weer blij huiswaarts.
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Mijn aandeel is inmiddels als vaste prik een schaal met een lichtje. Deze keer geïnspireerd
door winter. De glazen cilindervaas staat direct in de schaal.
In de vaas de kaars geplaatst en daar omheen kleine kiezelsteentjes laten 'vallen' tot een laag
van een aantal centimeter. De kaars kan geen kant op.
Een kleine wandeling bij ons 'om de hoek' in het bos leverde van alles op om te verwerken.
Er liggen genoeg omgevallen bomen die al langere tijd liggen en waarvan stukken schors loslaten.
Takjes, bladeren, van alles kun je opscharrelen als je gericht gaat kijken.
De opening tussen de glazen vaas en de rand van de schaal opgevuld met al deze gevonden
schatten, aangevuld met terracotta potjes.
In een handomdraai een winterdecoratie met lichtje was het resultaat.
De schaal staat nu naast mij op tafel. De kaars had al een kleine diepte gekregen door het
branden. Daar een klein laagje kiezels in gedaan zodat het lontje daar tussen staat.
Op de kiezels staat nu een waxinelichtje zodat het vlammetje op hoogte blijft, wat binnen een
gezellig gezicht is.
Anneke
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Water met...
Een kraantjeskan met jong fluitenkruidblad, schijfjes appel en gedroogde abrikozen.
Anneke
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Waardevol, supergezellig en inspirerend...

Zaterdagochtend 15 januari de auto de sporen gegeven om Barbera en mij naar Noord-Holland te brengen.
Op naar een aantal deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' waarmee we een mooie middag in het vooruitzicht hadden.
Zij wilden eieren inmaken, citroenen op zout zetten en kruidenazijn maken.
Dat zijn van die leuke 'klusjes' die je gewoon een keertje gedaan moet hebben en als de smaak
je dan bevalt ga je het thuis vanzelf weer uitvoeren.
Samen met een stel is ook nog eens gezellig en inspirerend, je hebt het over 'van alles en nog
wat' en er komen weer andere ontmoetingen uit voort. Een deel van hen die aanwezig waren
gaan eerdaags ook weer kijken bij iemand anders die graag wil delen hoe zij de tuin hebben
aangepakt om op natuurlijke wijze te tuinieren.
Maar tincturen maken staat hen ook scherp.
In Noord-Holland is zich al aardig wat aan het ontvouwen binnen de deelnemers van 'Cursus
het Wilde Genieten'.
Twee wandelingen in mei waar wij weer voor komen zijn al volgeboekt, ook daar gaan wij
nieuwe datums voor plannen om op andere plaatsen in Noord-Holland met deelnemers op
pad te gaan.
Deze middag tussen de eieren, citroenen en kruiden was echt geslaagd.
Met dank aan de gastvrouw voor de gastvrijheid en de goede verzorging.
We reden voldaan terug naar Friesland.
Bijzonder wat er zoal door het bedenken van een wekelijkse cursus tot stand komt.
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Op deze zelfde zaterdag werden in Maastricht de plantgaten in orde gemaakt voor fruitbomen
bij kinderboerderij Daalhoeve waar Project7-blad dankzij de cursisten van 'Cursus het Wilde
Genieten' aan heeft kunnen bijdragen.
En zo was zaterdag 15 januari een dag met een gouden randje.
We doen dingen waar we blij van worden!
Anneke
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Maastricht zaterdag 15 januari. Dank jullie
wel deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'...
Dankzij de deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' kunnen er
heel veel fruitbomen geplant worden bij Kinderboerderij Daalhoeve
te Maastricht.
Onze penningmeester Anneke Fokkema was getuige op zaterdag 15
januari van het voorbereidende werk. De plantgaten en boompalen
werden in orde gemaakt om in de komende week te starten met de
eerste aanplant wat verdeeld over drie woensdagen zal gebeuren.
Stichting Project7-blad neemt ook een groot deel van deze aanplant
voor zijn rekening en dat kon alleen maar gebeuren door de deelnemers van de wekelijkse cursus.
Zo brengt Project7-blad weer een deel terug naar mooie projecten.
Een voedselbos in Friesland, in Menaldum mag ook de nota inleveren
voor de laatste aanplant die zij op hun wensenlijstje hadden staan.
En verder? Kom maar op met mooie projecten voor kinderen, voor
buurten, voor 'wat maar puur natuur is en hulp nodig heeft'.
Wie verantwoordelijk is voor een project en dat aan ons wil aanbieden om in aanmerking te komen voor een ondersteuning mag een
begroting met het bijbehorende uitgewerkte plan aanleveren. En dan
kijken wij als bestuur samen verder.
Hoe leuk is dit? Leuk! Een mooi resultaat via het delen van kennis met
velen.
Anneke Bleeker
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Wandelen en andere
gezellige middagen…
Wandelen jullie weer vanaf het voorjaar?
Zijn er nog leuke middagen te bezoeken?
Deze vragen krijgen we voorgeschoteld en
daarop als reactie een complete uitleg hoe we
dat allemaal samen regelen via onderstaande
link.
Ga er even voor zitten en je hebt de complete uitleg.
Wellicht tot ziens, voel je welkom en… het gaat
voornamelijk om de wekelijkse uitleg waar eenieder op eigen wijze een invulling aan geeft.
Daaruit voort zijn de wandelingen en andere gezellige middagen een prachtig gebeuren.
Zin om aan te haken?
anneke@prject7-blad.nl
Link naar nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’ 1A
(extra) januari 2022 – begin vierde jaargang:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-Extra-nieuwsbrief-Het-Wilde-Genieten.pdf

________________________________________________________

Ralph Waldo Emerson
Hij zei: “Schrijf in je hart dat elke dag de beste dag van het
jaar is.
Hij is rijk die eigenaar is van de dag, en niemand bezit de dag
die toestaat dat hij wordt binnengedrongen door zorgen en
angst.
Eindig elke dag en wees er klaar mee. Je hebt gedaan wat je
kon.
Er slopen ongetwijfeld enkele blunders en absurditeiten binnen.
Vergeet ze zo snel mogelijk, morgen is een nieuwe dag; begin
er goed en sereen aan, met een te hoge geest om te worden
opgezadeld met je oude onzin.
Deze nieuwe dag is te dierbaar, met zijn hoop en uitnodigingen,
om een moment te verspillen aan gisteren.”
Vertaling: Frank Bleeker
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Uit de nieuwsbrieven van Vaccin Vrij
HUISARTS SCHRIJFT OPEN BRIEF AAN DE ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN VAN DE GGD-EN
OVER RISICO’S VACCINEREN KINDEREN
Deze OPEN BRIEF van huisarts Jan Vingerhoets aan alle artsen en verpleegkundigen
van de GGD-en in Nederland hebben wij als
gast artikel integraal overgenomen. Het vaccineren van kinderen met een experimentele
Covid-injectie is medische, juridisch en
ethisch niet te verantwoorden. Deel deze
brief alstublieft met andere ouders en met
onderwijzend personeel.
https://stichtingvaccinvrij.nl/huisarts-schrijft-open-brief-aan-de-artsen-en-verpleegkundigen-van-de-ggd-en-over-risicos-vaccineren-kinderen/

IC-VERPLEEGKUNDIGE ZWIJGT NIET LANGER – WE WORDEN BEDROGEN
“Wij dragen in het OLVG alleen bij Covid-patiënten die zuurstof krijgen het dure ffp/2
masker en ‘pakken ons zelf in’.
Krijgen ze geen zuurstof?
Dan mag de deur van de kamer open staan en
dragen we het ‘doodgewone’ chirurgische
masker en handschoenen. Ik durf dat hier te
schrijven aangezien het voor patiënten en bezoekers evenmin een geheim is en dus gedeeld mag worden.
En nu moet iedereen ‘buiten’ die dure maskers op? Steeds weer de grens een beetje opschuiven? Steeds een klein beetje geven (winkels onder allerlei voorwaarden open) en dan straks
snoeihard 2G er in hakken?
Money, money, money, money, money.
Covid-19 is inmiddels een moddervet, zeer winstgevend businessmodel geworden.
Naakte waarheid.
We worden met alle niet meer uit te leggen maatregelen keihard belazerd. Genaaid en gemanipuleerd door leugens en propaganda. Tot we op de knieën liggen voor het o zo foute medisch ‘deug papiertje’. Waarom o waarom is Nederland zo f.ck.ng lijdzaam?! Waar is onze ruggengraat in godsnaam? Ons gezond verstand? Wanneer gaan we massaal nee zeggen tegen
deze compleet onverantwoorde medische dwang?
https://stichtingvaccinvrij.nl/ic-verpleegkundige-zwijgt-niet-langer-we-worden-bedrogen/

20

CAFE WELTSCHMERZ – HET WEF-MONSTER KOMT LANGZAAM UIT HET DONKER?
In deze uitzending bespreekt Laila Mol met Pepijn van Houwelingen de zogenoemde WEFpapers die hij samen met Forum voor Democratie boven tafel heeft weten te halen.
Waar de eliteclub in Davos eerst werd afgedaan als ‘praatgroepje’, bleek dit naar van Houweling’s verwachting niet zo te zijn.
Ook bespreken zij de media die het Forum voor Democratie blijven demoniseren en aanvallen
betreffende trivialere zaken in plaats van te berichten over belangrijke informatie die alle Nederlandse burgers aangaat. Hmmmm… waarom zouden Sigrid Kaag en andere politici niet willen weten dat zij innige banden hebben met het WEF?
https://stichtingvaccinvrij.nl/cafe-weltschmerz-het-wef-monster-komt-langzaam-uit-hetdonker/

EU-REGELGEVERS EN DE WHO ROEPEN OP TOT STOPZETTING COVID-BOOSTERS – DE STRATEGIE FAALT
Regelgevers voor geneesmiddelen in de EU,
deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de voormalige voorzitter van de
COVID-taskforce in het VK verklaren allemaal
dat er toenemende aanwijzingen dat mRNA
COVID boosters niet werken en dat de strategie moet worden losgelaten. Het onderstaande artikel is eerder gepubliceerd op
‘Childrens Health Defense‘
https://stichtingvaccinvrij.nl/eu-regelgevers-en-de-who-roepen-op-tot-stopzetting-covidboosters-de-strategie-faalt/

MELISSA CIUMMEI 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-ciummei-slaat-alarm-over-het-nieuwe-geldsysteemen-het-vaccinatiepaspoort/
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Het verband tussen Klaus Schwab en onze
huidige wereldleiders

Voor diegenen die, na ruim anderhalf jaar roeptoeteren van de ‘wakkies’ (een benaming die veel meer
recht doet dan ‘wappies’), nog steeds niet begrijpen waarom die met regelmaat Klaus Schwab en zijn
Great Reset aanhalen als het om de huidige ‘pandemie’ gaat, ga ik hier een poging doen om het een
en ander nader toe te lichten.
Daarvoor gaan we eerst terug in de tijd. Klaus Schwab is een Duitse econoom en werktuigbouwkundig
ingenieur die in 1971, op tweeëndertigjarige leeftijd, in Zwitserland het World Economic Forum (WEF)
oprichtte. Het WEF is bij het grote publiek vooral bekend vanwege de jaarlijkse conferenties die het in
januari in het Zwitserse Davos houdt. De wereld wordt verteld dat het doel daarvan is om politieke en
zakelijke leiders van over de hele wereld samen te brengen om de problemen van de dag te bespreken.
In haar veertigjarige bestaan is het WEF, wat gefinancierd wordt door zo’n duizend multinationals (…),
uitgegroeid tot een van de belangrijkste netwerken ter wereld voor de globalistisch ingestelde machtselite.
In 1992 richtte Schwab de Global Leaders for Tomorrow School op, die in 2004 in een nieuw jasje
gestoken werd onder de naam Young Global Leaders School. Deelnemers aan de school moeten toelating aanvragen en worden vervolgens onderworpen aan een streng selectieproces. In de allereerste
klas van deze school zaten onder anderen Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en Tony Blair. Gaat er al een
lampje branden?
Momenteel zijn er ongeveer dertienhonderd afgestudeerden van deze school en diversen van hen zijn
later leiders geworden van onder andere de gezondheidsinstellingen van hun respectieve landen. Philipp Rösler, de Duitse minister van Volksgezondheid van 2009 tot 2011, werd in 2014 door Schwab zelfs
benoemd tot algemeen directeur van het WEF.
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Andere opmerkelijke namen uit het leerlingenbestand van de school zijn Jacinda Ardern, de premier
van Nieuw-Zeeland die door de officiële gezondheidsautoriteiten wereldwijd geprezen wordt voor
haar strenge lockdown-maatregelen, de Franse president Emmanuel Macron, de voormalige Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, de voormalige Luxemburgse premier én voormalig voorzitter van de
Europese Commissie Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, de Belgische premier Alexander De Croo en
Annalena Baerbock, de leider van de Duitse Groenen die nog steeds in de race is om de opvolger van
Angela Merkel te worden. Verder behoren ons koningspaar, Prins Charles van Engeland en Sigrid Kaag
ook tot de graag gezien gasten en komen er wat minder bekende namen in het bestand voor, zoals die
van de huidige Californische gouverneur Gavin Newsom en de huidige Amerikaanse minister van
Transport Peter Buttigieg. Maar je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen
dat deze mensen waarschijnlijk gestaag op de WEF-ladder stijgen en daardoor steeds bekender en
vooral machtiger zullen worden.
Al deze politici uit de school van Schwab hebben de voorkeur gegeven aan harde reacties op de Covid19-‘pandemie’ en in hun landen is de macht van hun respectievelijke regeringen aanzienlijk gegroeid.
Ook eerder afgestudeerden van de Young Global Leaders School en Global Leaders for Tomorrow
School bevinden zich in machtige posities. De huidige Board of Trustees van het WEF omvat onder
anderen beroemdheden als Christine Lagarde, voormalig algemeen directeur van het Internationaal
Monetair Fonds en huidige president van de Europese Centrale Bank, en Koningin Rania van Jordanië,
die volgens Forbes een van de honderd machtigste vrouwen ter wereld is. Maar bijvoorbeeld Larry
Fink, CEO van de grootste internationale vermogensbeheerder BlackRock, behoort ook tot dit selecte
gezelschap.
De invloed van het WEF gaat nog veel verder dan degenen die de Young Global Leaders School en
Global Leaders for Tomorrow School hebben doorlopen, omdat het aantal mensen dat deelneemt aan
de jaarlijkse Davos-conferenties zo groot is, dat er elk jaar in januari alleen al zo’n vijftienhonderd privéjets (…) bezoekers naar het evenement brengen, waardoor de luchthavens van Zwitserland overbelast raken.
En hoewel de wereld vooral moet blijven denken dat universiteiten buiten het terrein van politiek en
economie opereren, zijn er diverse elite-universiteiten die een rol spelen in het proces dat door het
WEF is bepaald. Van de Harvard Business School is bekend dat die jaarlijks miljoenen dollars van donoren ontvangt en de Harvard School of Public Health werd omgedoopt tot de Harvard TH Chan School
of Public Health nadat het driehonderdvijftig miljoen dollar had ontvangen van de Hong Kongse miljardair Gerald Chan. Zo werd ook de Johns Hopkins School of Public Health omgedoopt tot de Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health, nadat mediamagnaat Michael Bloomberg in 2018 bijna
twee miljard dollar aan de school had geschonken. In ons land heeft de Radboud Universiteit in Nijmegen al diverse schenkingen met zes nullen van de Bill and Melinda Gates Foundation ontvangen.
Klaus Schwab bejubelt in zijn boek The Great Reset de Corona’pandemie’ als dé kans om de wereldeconomie te hervormen, waarbij hij de grote massa met de slogan ‘You will own nothing and you will
be happy’ belooft dat ze geen zorgen zullen hebben, omdat ze niets (meer) zullen bezitten. Maar denk
je nou werkelijk dat hij dat ook voor zichzelf en zijn Elite-vrienden in gedachten heeft? Neem alleen al
zijn maatjes Elon Musk en Bill Gates. De eerste bezit het gros van de satellieten die 24/7 rond de aarde
cirkelen en de tweede heeft inmiddels zo’n vijfenzeventig procent van de Noord-Amerikaanse landbouwgrond in zijn bezit. En dit zijn nog maar de kleine jongens in Schwabs elitaire vriendenkring, waar
de aloude familienamen Rotschild en Rockefeller ook in voorkomen. Eigenlijk kun je Musk en Gates
beschouwen als de zogenaamde ‘selfmade’ nieuwe rijken in hun kring en behoren de Rotschilds en de
Rockefellers tot de dynastieën die sinds de achttiende eeuw vanuit een welvarend Europa alleen maar
bezig zijn geweest om hun macht en rijkdom groot, groter en grootst te maken.
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En daar zijn ze aardig in geslaagd! Zo is de Familie Rotschild de grondlegger van het bankensysteem en
bezitten ze nu zo goed als alle banken in de wereld; tot en met de centrale banken aan toe. En de
familie Rockefeller is steenrijk geworden in de oliesector, waar biljarden in omgaan.
In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation 'Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling' waarin vanaf pagina 18 een fictieve pandemie beschreven wordt, die moet
resulteren in de invoering van een wereldwijd totalitair controlesysteem, dat vervolgens zal intensiveren na de pandemie. https://niburu.co/images/2020/nov/lockstep.pdf ‘Toevallig’ hè?
Wat ook heel ‘toevallig’ is, is het feit dat het Johns Hopkins Center for Health Security in samenwerking
met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation op 18 oktober 2019 in New
York ‘Event 201’ organiseerde, waarbij gebieden geïllustreerd werden waar nauwe publiek-private samenwerkingen nodig zullen zijn tijdens de reactie op een ernstige pandemie, om zo grootschalige economische en maatschappelijke gevolgen te verminderen. En laat nou amper twee maanden later vanuit China zo’n ‘pandemie’ de wereld ingaan (…) met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Tja…
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik laat het hierbij. En diegenen voor wie dit allemaal ‘brand
new’ is, raad ik aan om de documentaire ‘Monopoly: Wie bezit de wereld?’ van Tim Gielen te bekijken.
https://www.stopworldcontrol.com/nl/monopolie/
Tekst: Leo Singor

________________________________________________________
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Over een tweeling pandemie en gevaccineerde
kippen

Ik besloot het nieuwe jaar niet direct weer in de shit van de dagelijkse realiteit te duiken en liet alle
binnenkomende informatie zoveel mogelijk langs me heenglijden. Dat heb ik de afgelopen twee jaar
wel vaker gedaan; maximaal een week of twee even geen dagelijkse waanzin aan m’n hoofd. Maar op
een gegeven moment komt er vanzelf wel weer nieuws langs wat me dermate prikkelt, dat ik er wel
over móet schrijven.
En dat is nu dus het geval. Ik was nog aan het bijkomen van het nieuws van afgelopen vrijdag dat de
pluimveesector serieus nadenkt over het vaccineren van het pluimvee in verband met de uitgebroken
Vogelgriep (…), of ik kreeg maandagochtend het Nederlands Dagblad op de deurmat met de schreeuwende kop ‘Dubbele infecties van corona en griep rukken op’.
Ik kom zo terug op de te prikken kippen, maar ga eerst nog even door over het betreffende krantenartikel. Als we het moeten geloven, komt er een nieuw gevaar op ons af: een twindemie door een combinatie van een griepepidemie met de Covid-‘pandemie’. We gaan uiteraard overspoeld worden door
deze ‘levensgevaarlijke’ tweeling pandemie die al een officiële naam heeft: Flurona; naar de combinatie Corona-Influenza. Om ons heen schijnen er in diverse landen al talloze slachtoffers gevallen te zijn.
Influenza, of simpelweg de griep, is officieel twee jaar weggeweest, maar nu ‘spontaan’ weer teruggekomen. Het heeft zelfs een pact gesloten met Corona, waardoor het officieel héél gevaarlijk is! Zo gevaarlijk dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nu geleid door Ernst Kuipers, de
mensen zelfs adviseert om naast de boosterprik ook een ‘gewone’ griepprik te halen. Dat is maar goed
ook, want we zijn tenslotte in oorlog met alle virussen. Toch?
Nu even serieus. Hoe lang gaat deze waanzin door? Denken de mensen, die braaf alle prikken gehaald
hebben, na twee jaar werkelijk nog steeds dat de prik de enige en bovenal zaligmakende oplossing is,
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zoals Ernsts voorganger Hugo altijd zo passievol verkondigde? Zouden ze echt geloven dat elk virus
met de zoveelste booster weg te prikken valt?
Hoe leefden we ook alweer in het pre-coronatijdperk? Oh ja… dan hadden we winters waarin verschillende griepvirussen actief waren. Als je heel veel pech had, kreeg je ze allemaal over je heen en als je
heel veel geluk had, had je nergens last van. Een grote groep zat daar ergens tussenin en er overleden
ook mensen aan; over het algemeen oudere mensen met onderliggend lijden. Absoluut niet leuk, maar
zo werkt de natuur. En er is nu eenmaal voor ons allemaal een moment dat we toch echt onze laatste
adem uitblazen, of we het daar nu mee eens zijn of niet.
Weet je wat ik denk? Dat de griep nooit is weggeweest. Ik wil best wel geloven dat Corona bestaat,
maar dan is het gewoon een van de vele griepvirussen; ondanks het feit dat het hoogstwaarschijnlijk
uit een laboratorium komt. Doordat de politici, met in hun kielzog de mainstream media, er tegen
beter weten in niet aan willen dat de PCR-testen volledig onbetrouwbaar zijn en ‘elke snottebel’ registreren als Corona, is er in twee jaar tijd een maatschappij ontstaan waarin een overgrote meerderheid
van de mensen echt gelooft dat we virussen kunnen wegprikken. Degenen die op advies van het ministerie straks na hun drie prikken de ‘gewone’ griepprik gaan halen, hebben dan het afgelopen jaar
gemiddeld elke drie maanden (!) een prik gehaald.
Dat had niemand zich twee jaar geleden kunnen voorstellen, maar zo werkt het blijkbaar als de leiders
van een land voldoende charisma hebben om de mensen exact die kant op te sturen, waarheen ze het
in gedachten hebben. Als ik zeg dat de geschiedenis dat in de afgelopen honderd jaar heel goed heeft
laten zien, dan zeg ik genoeg. Toch? Want in mijn beleving hebben de persconferenties en andere
openbare optredens van Mark en Hugo behoorlijk bijgedragen aan de welwillendheid van een groot
deel van de bevolking om drie keer een goedje in te laten spuiten wat nog steeds in de testfase zit, en
waarvoor de fabrikanten geen enkele verantwoording hoeven af te leggen qua de bijwerkingen. En het
is van alle kanten bewezen dat daar talloze van zijn, maar dat wordt ons via de officiële kanalen uiteraard niet verteld. Ik ben heel benieuwd naar de spindoctors achter deze twee bewindslieden want hun
vlotte babbels werken behoorlijk hypnotiserend; vooral die van Hugo. Die hypnotiserende babbels
hebben hun werk goed gedaan!
En blijkbaar is een groot deel van de natie zó gehersenspoeld, dat het mogelijk is dat een vertegenwoordiger van de pluimveesector met droge ogen voor de camera beweert dat we serieus moeten
overwegen om al het pluimvee (…) te vaccineren in verband met de huidige uitbraak van de Vogelgriep
in Nederland. Hij vertrok geen spier toen hij het zei.
Laat ik voorop stellen dat ik het verschrikkelijk vind voor alle pluimveehouders die er momenteel mee
te maken hebben. Ik ben zelf ondernemer en ik weet toevallig, uiteraard om een hele andere reden,
hoe het is om je bedrijf kapot te zien gaan terwijl je er zelf helemaal niets aan kunt doen. Dat is verschrikkelijk! Maar dat staat hier buiten. Het gaat me alleen maar om dat voorstel van die man voor de
camera. Hij heeft meer verstand van de sector dan ik, maar ik vraag me sinds vrijdag al af hoe hij dat
voor zich ziet: kippen prikken. Als ik aan kippenfokkerijen denk, zie ik hele grote landbouwschuren voor
me die volledig volgepropt zijn met kippen. Het lijkt mij logistiek en organisatorisch totaal onmogelijk
om die allemaal te vaccineren.
Maar waar het me ten diepste om gaat, is het feit dat we na twee jaar diehard manipulatie van onze
politieke leiders in dit land zover gekomen zijn dat we bij een Vogelgriep serieus nadenken over kippen
prikken. Bizar hoe snel onze samenleving de afgelopen twee jaar veranderd is. Ik ben écht heel benieuwd wat 2022 ons gaat brengen. Momenteel lijkt het allemaal redelijk rustig, maar dat zou wel eens
de bekende stilte voor de storm kunnen zijn.
Tekst: Leo Singor
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Van binnenuit.
Het valt in elkaar doordat
er iets van binnenuit komt.
De beste omschrijving
heb ik van Kryon gehoord.
We zitten nu op een schip
dat aan alle kanten kraakt.
Er komt geluid vanuit de diepte
waardoor de meeste mensen denken
dat het schip gaat zinken.
Alles wijst er ook op en de
verhalen die mensen elkaar
vertellen gaan allemaal over
hoe men in angst het einde
tegemoet ziet.
Maar wat er werkelijk gebeurt, is
dat de buitenlaag van het
schip zich aan het losmaken is
en dat onder deze oude laag
zich al een nieuwe laag heeft gevormd.
Die drukt als het ware de
buitenste laag los zodat die
eraf kan vallen.
Zo zit het ook met het oude systeem
waarin we nog leven.
Het oude systeem zal loslaten
doordat het nieuwe systeem
naar boven komt.
Het is er al, het is alleen nog
niet zichtbaar.
De mensen die vastzitten in het
oude systeem zullen er alles
aan doen om de oude boot
bijeen te houden.
Maar niets kan het nieuwe systeem
nog tegenhouden.
De afgelopen twee jaar was een
losweek proces van het oude systeem.
Het inzien dat vele zaken niet
kloppen en niet zuiver zijn.
Dat er geen recht is en geen vrijheid.

Een individueel proces waarin je
geconfronteerd werd met wie je
werkelijk bent en waar je voor staat.
Er zullen mensen zijn die blijven
vasthouden aan de loskomende delen
van de oude boot.
Dat is een vrije keuze.
Beter zou het zijn dat je rustig
in vertrouwen blijft staan en kijkt
wat er naar boven komt de komende tijd.
De nieuwe delen, de nieuwe boot,
het nieuwe systeem zal steeds
beter zichtbaar worden.
Het valt in elkaar omdat er
iets van binnenuit gaat komen.
De lotus is zich aan het openen
en niemand kan dat tegenhouden.
Bron Lichtflits
Anniek Oosting
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Dag beste Marc Van Ranst,
wat fijn dat je ware fragmenten laat lezen over
Kary Mullis in je artikel op ‘vrt nws’, de uitvinder
van de PCR-test. Jammer dat Kary Mullis voor de
Coronacrisis is gestorven in augustus 2019. Toch
zou ik enkele nuances willen meegeven om misverstanden uit de weg te ruimen. Het is inderdaad
zo dat Kary Mullis niet gezegd heeft dat de PCRtest niet werkt of niet betrouwbaar is om virussen
mee op te sporen.
Kary Mullis heeft regelmatig en zeer duidelijk gezegd dat de PCR-test NIET GESCHIKT IS om virussen mee op te sporen. En dat er mensen zijn die
niet weten wat de PCR-test precies is, ja dat klopt
en dat ga ik nu niet uitleggen. Het is eigenlijk ook
niet zo belangrijk. PCR is de afkorting van de polymerase chain reaction, gewoon in het kort de
polymerasekettingreactie. Kary Mullis heeft de PCR-test ontwikkeld voor forensisch onderzoek, niet
om virussen mee op te sporen.
Maar beste Marc, wat wel belangrijk is en dat ik met plezier aanvul op jouw mooi artikel is: Kary Mullis
wist heel goed dat virussen niet bestaan, hij was bevriend met Dr. Stefan Lanka en Dr. Andrew Kaufmann, beide enorm gecensureerd op dit moment. Kary Mullis had Nobelprijswinnaar Luc Montagnier
aangesproken om te weten hoe hij het HIV virus had geïsoleerd. Luc Montagnier liep als een klein kind
weg. Later heeft Luc Montagnier schoorvoetend toegegeven dat hij het HIV virus niet had geïsoleerd.
Gelukkig is Luc Montagnier humaan genoeg geworden om de mensheid te verwittigen tegen de mogelijke gevaren van de corona vaccins.
Weet u beste Marc dat op 17 april 1993 in het Duitse Bild-Zeitung op de voorpagina met KOPTITEL:
“Aids zit in ieders lichaam”. Professor Racz legt uit dat “virussen” (exosomen) die in elk van ons huizen
‘volledig onschadelijk zijn’. Maar echter, het bleef daarbij, de doofpot werd geactiveerd. Er werd alles
gedaan om te verhinderen dat de echte feiten omtrent HIV/AIDS boven water zou komen. Wel beste
Marc, Kary Mullis wist dat ook, nu begrijp je waarom Kary Mullis zei dat aids niet veroorzaakt werd
door het HIV. Het is dus geen onzin zoals jij dit hebt vernoemd. Deze toelichting is zeer belangrijk! Kary
Mullis was per slot van rekening ook een wetenschapper in chemie die alles empirisch wou onderzoeken.
En beste Marc, het is belangrijk dat mensen weten dat het DNA en RNA zijn opgemaakt uit 5 soorten
nucleotiden: adenine, cytosine, guanine, thymine en uracil (A-C-G-T-U). De eerste letters van deze nucleotiden worden gebruikt om dus het genetisch materiaal te omschrijven. De Sequentie die gebruikt
wordt voor de PCR-test (ontwikkeld door Christiaan Drosten en op 21 januari 2020, 2 dagen voordat
de Chinese sequenties zijn toegekomen geprotocolleerd door het WHO) bestaat uit 18 karakters
(CTCCCTTTGTTGTGTTGT) en komt net als het HIV virus voor in het menselijke DNA, een genoom met
meer dan 146 miljoen basenparen nucleotiden.
Wist je Beste Marc dat Christiaan Drosten nadat hij zijn test-procedure op 23 januari had gepubliceerd
in een tijdschrift niet eens gecontroleerd had of de gensequenties daadwerkelijk van een virus afkomstig waren? Hij controleerde ook niet of dat deze gensequenties misschien in elk metabolisme voorkomen, misschien zelfs in planten zoals de Tanzaniaanse papaja's. Eigenaardig dat de Tanzaniaanse president, samen met nog andere presidenten in Afrika plots aan een hartstilstand is overleden. Wisten
ze te veel? In het kort kan men met de PCR-test deze sequentie altijd door de kettingreactie uiteindelijk
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ook BIJ IEDEREEN vinden!!! Dat betekent per definitie dat alle PCR-tests in omloop vals-positieve testresultaten opleveren.
Om te eindigen beste Marc, heeft u onderzocht of Nobelprijswinnaar John Franklin Enders daadwerkelijk controle experimenten heeft uitgevoerd bij zijn zogezegde isolatie van het Poliovirus. Ik zeg je,
Enders heeft geen controle experimenten uitgevoerd waarmee hij kon bewijzen dat hij het polio virus
heeft geïsoleerd. Hierbij beste Marc, bekijk eens de paper van Bech & Magnus van 1959. Echt interessant om de geschiedenis van de virologie wat uit te pluizen om waarheid te vinden. Geen congruentie,
maar onderzoek doen bij de autoriteit van de virologie Enders zelf of het wel klopt. En tussen haakjes,
ziektegif betekent in het Latijn: “virus”, dat is precies wat exosomen ook doen, het ziektegif uit de
cellen halen. Het lichaam doet dat door symptomen te creëren. Op deze wijze kan het lichaam zich
herstellen en ontgiften. Je leest het Marc, Kary Mullis was toch nog niet zo excentriek zoals jij dat
projecteert op hem. Hij wist wel goed wat hij zei.
Met vriendelijke groet
Daniël The Healthman
Vertrouw op je lichaam en genees jezelf
Je bent veel meer dan je denkt

________________________________________________________

22 maanden corona kort samengevat:
Deskundigen: "De meeste "besmettingen" vinden binnenshuis plaats"
Maatregel? Blijf binnen!
Deskundigen: "Er vinden weinig "besmettingen" plaats in de horeca."
Maatregel? Sluit de horeca!
Deskundigen: "De meeste patiënten op de IC hebben overgewicht."
Maatregel? Alleen fastfoodketens mogen open blijven, alle overige restaurants moeten sluiten.
Deskundigen: "Mondkapjes bieden een vorm van schijnveiligheid."
Maatregel? Mondkapjesplicht!
Deskundigen: "Deze PCR test is geen betrouwbare methode om ""virussen" op te sporen."
Maatregel? Testplicht!
Deskundigen: "We zien in landen zonder lockdown geen verschil qua besmettingen."
Maatregel? Lockdown!
Deskundigen: "Het immuunsysteem verzwakt door weinig contact met bacteriën."
Maatregel? Alles ontsmetten!
Deskundigen: "Goede ventilatie en luchtvochtigheid vermindert de kans op infecties."
Maatregel? Sluit alle bejaarden binnen op en houd ramen en deuren gesloten. Ventileren is niet nodig.
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Deskundigen: "Buitenlucht versterkt het immuunsysteem."
Maatregel? Blijf zoveel mogelijk binnen!
Deskundigen: "Sociale contacten, aanraking en plezier is essentieel
voor een goede gezondheid. Je kunt het "vier rus" niet overdragen
door aanraking."
Maatregel? Houd afstand, aanraken is strafbaar, plezierige samenkomsten zijn verboden, blijf weg bij ouderen!
Deskundigen: "Beweging is erg belangrijk om het immuunsysteem
gezond te houden."
Maatregel? Sportscholen dicht!
Deskundigen: "Het probleem is niet het virus maar de bezuinigingen in de zorg."
Maatregel? Geen opschaling van de zorgcapaciteit, want dan "vervelen ze zich dood"!
Deskundigen: "Je bent niet "besmettelijk" als je geen klachten
hebt."
Maatregel? Ga in quarantaine, ook al heb je geen klachten.
Deskundigen: "We hebben middelen gevonden die effectief zijn bij
de bestrijding van het "virus"! Een injectie is dus niet nodig! Sterker
nog, een injectie is niet toegestaan als er werkzame medicijnen
zijn!"
Maatregel? Deze medicijnen worden verboden. Er is te weinig bekend over de bijwerkingen.
Deskundigen: "Er is te weinig bekend over de bijwerkingen van nieuwe injecties. Het onderzoek is nog
niet afgerond, het is nog niet veilig!"
Maatregel? Zoveel mogelijk mensen injecteren.
Deskundigen: "Een zwakker lichaam kan de immuunreactie op de injectie mogelijk niet aan, waardoor
men kan overlijden. Er is nog niet getest op ouderen en zieken."
Maatregel? Ouderen en zieken eerst!
Deskundigen: "Er overlijden verdacht veel ouderen binnen twee weken na de injectie. Dit moet eerst
onderzocht worden voordat we verder gaan met injecteren."
Maatregel? Dit komt door de onderliggende ziekte, niet door het injectie. We voeren het tempo op.
Deskundigen: "Er klopt hier iets niet, er wordt niet naar ons geluisterd, wat is hier aan de hand?"
Maatregel? Censuur voor iedereen die kritiek heeft!
Het volk: "Wij zijn het hier niet mee eens! Wij willen dat er geluisterd wordt naar deze deskundigen!
Wij protesteren!"
Maatregel? Verbod op demonstraties, extreem politiegeweld, boetes en arrestaties.
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De totalitaire wereldcontrole komt met grote
stappen dichterbij

Vrijdag 14 januari is er weer een persconferentie. Dan krijgen we waarschijnlijk te horen dat de lockdown ten einde is, Nederland weer opengaat en we dus weer ‘gewoon’ mogen winkelen, ‘gewoon’ uit
eten mogen en ‘gewoon’ naar het theater en de bioscoop mogen gaan.
‘Gewoon’ tussen haakjes, omdat het niet gewoon zal zijn en het nooit meer gewoon zal worden. Want
dit alles zal alleen onder bepaalde voorwaarden mogen. Twee scenario’s liggen daarbij voor de hand:
of we mogen alles weer mits we overal een mondkapje dragen, of we mogen alles weer mits we een
QR-code kunnen laten zien. In het laatste geval is het direct duidelijk en in het eerste geval zal diezelfde
code over een paar weken tot maanden alsnog ingevoerd worden en dient het dan als een soort van
ruilmiddel, omdat iedereen met een QR-code dat symbool van slavernij dan niet meer hoeft te dragen.
Daarbij wordt voor het gemak vergeten dat het inmiddels heel duidelijk is dat gevaccineerde mensen
net zo besmettelijk, zo niet zelfs besmettelijker, zijn dan ongevaccineerde mensen én dat het mondkapje totaal geen effect heeft als bescherming tegen virussen. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het
gaat namelijk helemaal niet om onze gezondheid, maar om totalitaire controle.
Maar het overgrote deel van onze natie zal hier op en na vrijdag 14 januari totaal niet bij stilstaan en
niet beseffen dat de lockdown met alle bijbehorende buitenproportionele maatregelen nooit ingevoerd had mogen worden, laat staan dat men ziet onder welke valse voorwendselen alles al bijna twee
jaar plaatsvindt. In plaats daarvan zullen heel veel mensen blij en opgelucht zijn, omdat we weer ‘normaal’ mogen leven. ‘Normaal’ ook tussen haakjes, omdat het eenvoudigweg niet normaal is. Maar na
bijna twee jaar van manipulatieve indoctrinatie door onze politieke leiders, is de meerderheid van de
mensen dermate gebrainwasht dat ze helaas vergeten zijn wat een normaal leven inhoudt. Er zijn ons
in kleine stapjes zoveel vrijheden afgenomen, dat we nu heel gelukkig worden van elk stukje vrijheid
wat we weer terugkrijgen. Daarbij nemen we blijkbaar voor lief dat het voorwaardelijke vrijheden zijn
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en geen onvoorwaardelijke zoals vóór maart 2020. Onvoorwaardelijke vrijheden waar we ten diepste
gewoon recht op hebben!
De massa zal er helaas weer met open ogen intrappen en de pers zal waarschijnlijk geen lastige vragen
stellen, want… Nederland gaat van het slot! We zullen in het Achtuurjournaal blije winkeliers zien en
de weekendkranten zullen koppen hebben als ‘We mogen weer’ en ‘Winkeliers opgelucht’. Daarbij zal
er geen onvertogen woord over de QR-code vallen, want het is feest.
Sterker nog, na bijna twee jaar van bizarre en maatschappij ontwrichtende maatregelen hebben de
winkeliers vanuit wanhoop zelf in een brandbrief naar de politiek om die vervloekte QR-code gevraagd!
Tja… de spindoctors achter onze politici weten heel goed dat een kat in het nauw rare sprongen kan
maken en daar spelen ze uiteraard handig op in.
De keiharde waarheid is namelijk dat dit alles een volgende stap is in de richting van een totalitaire
wereldcontrole, waarin een sterk uitgedunde wereldpopulatie niets anders is dan een groep slaven
wat zelf niets bezit en volledig ter beschikking staat van een klein groepje steenrijke en machtige technocraten; ook wel de Elite genoemd.
De wakkere overheid kritische Nederlander zal dit alles dan ook niet zien als een bevrijding, maar als
een nieuwe stap richting dit mensonwaardige digitale wereldbeeld, waarin de kwaliteit van ons leven
afhangt van onze gegevens in de QR-code, omdat het een sociaalkredietsysteem dient waarin burgers
een bepaalde score krijgen op basis van hun gedrag.
En zo lang diezelfde wakkere Nederlander door het gros van de mensen afgeserveerd wordt als een
‘wappie’, komt dat mensonwaardige wereldbeeld met hele grote stappen dichterbij!
Tekst: Leo Singor

________________________________________________________

Er wordt duidelijk weer met twee maten gemeten
Tijdens de persconferentie van vrijdag 15 januari kregen we na de aankondiging van een paar schrale
versoepelingen direct te horen wat er van ons gevraagd wordt om die in stand te kunnen houden.
Thuis mogen we maximaal vier personen op bezoek hebben, buiten mogen we met maximaal net zoveel personen bij elkaar komen en er is een dringend beroep op ons gedaan om een mondkapje te
dragen als de anderhalve meter afstand niet mogelijk is; zelfs buiten op straat.
Onze leiders staan namelijk boven de wet die ze zelf invoeren. Een mooi voorbeeld daarvan is de
bruiloft van Ferd Grapperhaus. Uiteraard maken buitenlandse politici zich hier net zo hard schuldig
aan. Het schijnt dat Boris Johnson vorig jaar zo’n zeven feesten heeft gegeven op 10 Downing Street.
Terwijl hij zijn land in een ijzeren greep hield qua beperkende maatregelen, had hij er zelf lak aan en
deed hij van alles wat hij zijn volk ten strengste verboden had.
De politici laten met hun gedrag zien dat het allemaal niet zo eng en gevaarlijk is, als ze ons doen geloven en daar komen ze ook nog mee weg. Onvoorstelbaar! Als men er al over valt, zoals destijds met
Grapperhaus, dan is een eenvoudige ‘Sorry, dat had ik niet zo moeten doen’ al voldoende. Maar
owee als wij met vijf of meer mensen op straat te dicht bij elkaar staan. Een beetje fanatieke boa
deelt dan rustig aan iedereen een boete uit.
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Tijdens de persconferentie werd er heel summier gezegd dat het eigenlijk wel meevalt met de ziekenhuisopnames en werd de nadruk vooral gelegd op ruim twintigduizend ‘besmettingen’ per dag,
met de toevoeging dat dat met de versoepelingen wel eens zou kunnen oplopen naar ruim tachtigduizend dagelijkse ‘besmettingen’. Maar ja, Den Haag wil zo graag toegeven aan de roep van het
volk, dat men die gegevens als ingecalculeerde risico’s meeneemt, zo werd ons door Rutte en Kuipers
verteld. Ook hiermee laten ze verkapt zien dat het wel meevalt met het gevaar van al die ‘besmettingen’, want ik geloof nooit dat ze tot dit besluit zouden komen als het om een levensgevaarlijk virus
zou gaan.
Ik ben bang dat het door mij geschetste scenario in mijn vorige artikel gaat uitkomen, want we hebben meer vrijheden gekregen, mits we wel een mondkapje dragen. Over een tijdje krijgen we hoogstwaarschijnlijk te horen dat we geen mondkapje meer hoeven te dragen, terwijl dezelfde versoepelingen van kracht blijven en er zelfs meer versoepelingen bijkomen. Maar… dat de QR-code dan wél een
vereiste is. En als je die dan niet kunt laten zien, gelden al die vrijheden niet en mag je alleen nog
naar de supermarkt en overige essentiële winkels.
Daarbij is het uiteraard de bedoeling dat iedereen zonder QR alsnog breekt en toch maar een prik
haalt, om zo via de code weer ‘vrij te zijn’ en overal naar toe te kunnen. Het gaat namelijk helemaal
niet om gezondheid, maar om totalitaire controle.
Tekst: Leo Singor
Ps. Origineel van foto: ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
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31 december 2013
Op deze dag in 2013 schreef een wakkere geest, een mede vrijheidskrijger toen al, deze rake tekst die
anno 2021 meer dan actueel is. Een ode aan Helmuth Busch.
"2013 loopt ten einde... en in wat voor tijd leven we; eenieder van ons voelt inmiddels wel dat er in 't
geheel iets niet klopt, maar ook dat er iets op stapel staat dat dit gaat veranderen; mensen voelen zich
belazerd door de overheden, door de farmaceutische industrie, door de voedingsmiddelenindustrie,
door wereldlijke instanties; kortom door 't hele systeem zoals dat heden ten dage is...Het wordt tijd
dat we ons weer als MENSEN gaan gedragen; elkaar liefhebben, elkaar helpen, simpelweg elkaar respecteren, zoals we 't allemaal hebben gehoord van de generaties voor ons; elkaars tekortkomingen
aanvullen en onbevooroordeeld elkaar bejegenen!
Elke dag lezen, zien of horen we berichten, waaruit blijkt dat er op enorme schaal beperkingen gaan
worden toegepast op de ogenschijnlijke vrijheid die we denken te bezitten; deze vrijheid is maar fictief,
mijns inziens, want zodra je alleen al probeert buiten 't systeem om iets van je dromen waar te maken,
zul je worden be -en veroordeeld...door zowel medemens als overheid en/of instantie....jarenlang ben
ook ik in dit systeem mee gehobbeld, en ben nu doende me deze onhebbelijkheden af te leren, wat
geen makkelijk proces is, maar ik merk dat dit me toch steeds beter afgaat. Voor m'n gevoel heb ik dan
ook vaak de 'drive' om dit aan andere (onwetende) mensen ook te verkondigen, en 'k denk dat dit geen
haalbare kaart is; mensen die zó verzonken zijn in 'het systeem' willen niet wakker worden, en daarom
denk ik ook dat ik die energie beter kan besteden aan mijn eigen ontwikkeling in deze, en in de mensen
om me heen die wel wakker zijn, of die richting willen uitgaan...
Veel hangt af van 't idee dat de dingen die we aanvoelen niet juist te zijn, allemaal met elkaar zijn
verweven, en dat dit op wereldlijke schaal gebeurt; 't schijnt zo ongeloofwaardig dat alles in deze wereld geregisseerd wordt door 'n aantal elite-kliekjes, dat de meeste mensen (die trouw hun krantje
lezen, televisie kijken, de voeding afnemen die geacht wordt af te nemen en alles van de medische
wereld voor lief nemen) dit gewoonweg niet WILLEN accepteren.
Toch raad ik iedereen aan in het vervolg er eens meer op te letten hoe vooral de berichtgeving gedaan
wordt, en een vergelijk te trekken over hoe de MSM (Mainstream Media - 't nieuws dat ons wordt
voorgeschoteld) en de zogenaamde alternatieve Media (vooral via internet te bezien) het nieuws in de
openbaarheid brengen....
Laten we allen voor 't nieuwe jaar eenzelfde richting uit ontwikkelen, en ons beseffen dat hoe meer
we ons samenpakken, hoe groter onze invloed op het geheel wordt. Namasté!!
… enne... toch nog een (kleine) voetnoot, betreffende de Farmaceutische industrie: Men noemt nu al
jaren de Medische Wereld, die wordt geregisseerd door deze farmaceutische industrie de zogenaamde
REGULIERE Medische wereld, terwijl de Medische wereld die zich beroept op natuurgeneeskunde en
de daarmee samenhangende genezende werking vanuit de natuur als ALTERNATIEF wordt beschouwd... Naar mijn mening is dit 'n denkfout, misschien onbeduidend, maar als je erover nadenkt,
wordt gelijk duidelijk hoe de farmaceutische industrie ons probeert te indoctrineren!! De op de natuur
gebaseerde geneeswijzen zouden dus als regulier bestempeld moeten worden. Maar planten, fruit en
groenten patenteren is 'n moeilijk verhaal, waardoor er dus weinig tot niks aan verdiend kan worden.
Daar is 't Big Pharma uiteindelijk om te doen, want stel je voor dat iedereen gezond zou zijn, dan zou
deze hele business instorten als ’n kaartenhuisje... en ohja; lijkt het je nu, na het lezen van dit alles ook
niet meer aannemelijk dat de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie een soort
van samenwerking onderhouden, waardoor ze elkaar begunstigen? "
Via facebook
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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/
Myocarditis
In de podcast van Joe Rogan, die viraal ging en vervolgens werd gecensureerd door YouTube, waarschuwde internist Peter McCullough dat voetballers mogelijk in elkaar zakken als gevolg van bijwerkingen van het coronavaccin, meer specifiek myocarditis.
https://www.ninefornews.nl/25-jarige-stervoetballer-zakt-plotseling-in-elkaar-en-sterft-tijdenstraining/?fbclid=IwAR0PJhFOcRoqEEmRA3-exT_vow17_tIJRZ2Xfkm_EuiAtbgZxUdiIsgtoKk#.YdbtJiIfET8.facebook

Ministerie van Economische Zaken geeft World Economic Forum 651.000 euro subsidie
https://www.ninefornews.nl/ministerie-van-economische-zaken-geeft-world-economic-forum651-000-euro-subsidie/
Man (77) wordt onwel na boosterprik en overlijdt in LUMC: ‘Gewoon doorlopen mensen, niets aan
de hand hoor!’
Dinsdagochtend is een 77-jarige man onwel geworden nadat hij bij de vaccinatielocatie in Leiderdorp
een boosterprik had gekregen, schrijft nieuwssite Sleutelstad. Medewerkers van de GGD Hollands Midden hebben geprobeerd de man te reanimeren.
De man is per ambulance naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht, waar hij enkele uren daarna is overleden. Er is een melding gedaan bij het Lareb. De gebeurtenissen hebben een
enorme impact op de familie, zei een woordvoerder van de GGD.
Levensgevaarlijk
“Je moet het risico maar willen nemen, zeker nu uit Israëlisch onderzoek blijkt dat de booster niet helpt
om infectie met omikron te voorkomen. Het opdringen van boosters is levensgevaarlijk,” reageert Forum voor Democratie.
FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen schrijft: “Gewoon doorlopen mensen, niets aan de hand hoor!”
Groningen
Vorige week donderdag werd een vaccinatielocatie in Groningen ontruimd, volgens getuigen omdat
iemand onwel was geworden en werd gereanimeerd.
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Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt op dit moment zo’n 1000 meldingen per dag van bijwerkingen
na de boosterprik, op sommige dagen zelfs 2500. Dat zijn er meer dan vorig jaar op het hoogtepunt
van de prikcampagne.
https://www.ninefornews.nl/man-77-wordt-onwel-na-boosterprik-en-overlijdt-in-lumc-gewoondoorlopen-mensen-niets-aan-de-hand-hoor/
Luister: vrouw meldt bijwerking coronavaccin en krijgt vervolgens een heel eerlijke arts aan de lijn
https://www.ninefornews.nl/luister-vrouw-meldt-bijwerking-coronavaccin-en-krijgt-vervolgenseen-heel-eerlijke-arts-aan-de-lijn/
Want to know
https://www.wanttoknow.nl/
Frontnieuws
https://www.frontnieuws.com/home/
Alles wat je dacht te weten over de beruchte uitbraak van de “Spaanse griep” in 1918 is waarschijnlijk
fout.
Het blijkt dat een van de meest bekende pandemieën uit de recente geschiedenis in feite werd veroorzaakt door de “vaccins” die zogenaamd werden geïntroduceerd om het te stoppen – net als hoe de
Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccins” van vandaag de dag zich meer covid verspreiden,
schrijft Ethan Huff.
https://www.frontnieuws.com/onthulling-alleen-de-gevaccineerden-stierven-tijdens-de-spaansegriep-van-1918/?fbclid=IwAR3kxeIAfLhGJkqzMCOBHW9-AzxcFBxqq3kY2c9YjCNKOXub8ko3e5RJ4DQ
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Dr. Peter McCullough: Het officiële COVID verhaal is in duigen gevallen
https://www.frontnieuws.com/dr-peter-mccullough-het-officiele-covid-verhaal-is-in-duigen-gevallen/
Transitieweb
https://www.transitieweb.nl/
Zet 5G uit en ‘corona’ is verdwenen
https://www.transitieweb.nl/straling/zet-5g-uit-en-corona-is-verdwenen/
CommonSense tv
https://commonsensetv.nl/
Artsencollectief
https://artsencollectief.nl/
Herstel de republiek
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
Café weltschmerz
https://www.cafeweltschmerz.nl/
website: https://www.dekleineactivist.nl/
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
Ellaster
https://www.ellaster.nl/
Xandernieuws
https://www.xandernieuws.net/
CDC verwacht vanaf kerstmis 15.000 vaxdoden per week, maar Covid krijgt de schuld
https://www.xandernieuws.net/algemeen/cdc-verwacht-vanaf-kerstmis-15-000-vaxdoden-perweek-maar-covid-krijgt-de-schuld/?fbclid=IwAR0zoeRN-0H-VABdOzE5y9HoA4bbeF53nYhoQDoyCYrf3v9jiW5IcjE2XDw
stopworldcontrol
https://www.stopworldcontrol.com
Pierre Capel
Website: http://www.pierrecapel.nl/
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
Eindtijdnieuws
https://eindtijdnieuws.com/
Een film van 40 jaar geleden, die ons vertelt hoe zij de Nieuwe Wereldorde tot stand laten komen…
hoe wisten ze dat? Gedeeltelijk transcript.
Zou het gewoon enorme toeval zijn? Hoe kon iets van zo lang geleden zo griezelig nauwkeurig blijken
te zijn?
Het komt te veel overeen om toeval te zijn. Dit is wat ze doen. Lucifer (satan) zelf leidt deze regeringen.
Wat gaat u kiezen?
Must see! Voorspellend programmeren in 1981 over hun toekomstige plannen:
https://eindtijdnieuws.com/early-warning-1981-over-hoe-ze-de-wereld-zullen-overnemen-fullmovie/
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Coronacrisis, een rookgordijn voor het invoeren van de Nieuwe Wereldorde | 50 jaar oud Masterplan
onthuld
Onomstotelijk en keihard bewijs dat de Coronacrisis een groot rookgordijn is. Ontdek de ware toedracht met alle keiharde bewijzen in deze Engelstalige video, en waarom de Illuminati, Bill Gates, vaccinaties, AI, mind control, de uitrol van 5G, robots, veroudering, etc., alles met het Coronavirus te maken hebben. Ontdek voor uzelf het 50 jaar oude plan om minstens een kwart van de wereldbevolking
uit te roeien.
https://eindtijdnieuws.com/coronacrisis-een-rookgordijn-voor-het-invoeren-van-de-nieuwe-wereldorde-50-jaar-oud-masterplan-onthuld/
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
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/
tribute.nu
Snelle ontgifting van vaccinaties en testen
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
World Unity
https://www.worldunity.me/
Blckbx onafhankelijk nieuwskanaal met Flavio Pasquino
https://www.blckbx.tv/
Niburu
https://niburu.co/
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Alles wijst erop dat de spike-proteïnen die we zouden produceren ten gevolge van de COVID-shots,
een afleidingsmanoeuvre zijn. Waar het werkelijk om gaat is dat men er in slaagt om een bang gemaakt bevolking in te spuiten met grafeenoxide en nanotechnologie.
https://niburu.co/lezersbrieven/17027-zijn-de-spike-proteinen-een-scam
Adem Vrij
https://ademvrij.nu/
Weer waarschuwen wetenschappers: mondkapjes zijn slecht voor jou – maar ook voor je medemens
https://ademvrij.nu/weer-waarschuwen-wetenschappers-mondkapjes-zijn-slecht-voor-jou-maarook-voor-je-medemens/
Wees de weerstand
https://www.weesdeweerstand.nl/
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/
Zorgmedewerkers maken zich zorgen
https://zorgmedewerkersverenigd.nl/
Bescherming tegen e.m. straling
https://www.orgoniseafrica.com/en/ en https://emfhealthcard.com/nl/
Rumble.com
De ware wereld
https://de-ware-wereld.nl/2021/11/28/langzaam-wordt-het-spel-duidelijk/?fbclid=IwAR1iytABrwkorSWYS9NYOKJv0MGjoMu6TunXMIm6ejzTiTFPVOfd1AW28tI
De andere krant
De Strijd voor ivermectine gaat door | In gesprek met zelfzorgcovid.nl | De Andere Krant podcast #12
https://www.youtube.com/watch?v=2WMeHe2iuZs
We kunnen de planeet niet om de zes maanden vaccineren': toonaangevende Oxford-vaccinexpert
waarschuwt dat het geven van regelmatige boosters 'niet duurzaam' is en zegt dat vierde Covid-prikken niet moeten worden uitgerold totdat er meer bewijs is
Oxford-professor Sir Andrew Pollard hielp bij de ontwikkeling van AstraZeneca-prik in 2020

39

Hij uitte optimisme, zelfs als de Omicron-variant het Verenigd Koninkrijk blijft teisteren
Maar hij benadrukte dat het geven van boosters aan mensen om de zes maanden 'niet duurzaam' was.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10366875/Leading-Oxford-vaccine-expert-warns-giving-regular-boosters-not-sustainable.html?fbclid=IwAR3wrMdQS10RPLSXV8tqX2SQDLJa4iQaJ0c8jygS8gQolO9ahYwBqmiZCGE
Fuellmich: Nieuwe bevindingen zijn genoeg om de hele VVV-industrie te ontmantelen
ER-redacteur: Dit is een van de laatste videodiscussies van ongeveer 19 minuten tussen Dr. Reiner
Fuellmich, Dr. Wolfgang Wodarg,advocaat Viviana Fischer en de Britse arts Sam White over de bevindingen dat een klein aantal vaccinbatches in verband is gebracht met de meerderheid van de sterfgevallen en verwondingen van de vaccins. We herinneren lezers aan wat we hierover begin november
publiceerden.
https://beforeitsnews.com/eu/2022/01/fuellmich-new-findings-are-enough-to-dismantle-entirevvv-industry-2681354.html
https://www.thelibertybeacon.com/fuellmich-new-findings-are-enough-to-dismantle-entire-vvvindustry/
“Boosters verergeren de zaak” legt Viroloog & Vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche uit...
https://www.youtube.com/watch?v=W5w-X0D4GFU
Marc ‘s Spirit op Twitter: "Cardioloog en Epidemioloog Dr.Peter Mc Cullough ,was gister te gast bij
Fox Igraham Angle.
De vaccins gaan nu meer in de richting van schade dan in de richting van voordeel.. Als er geen verwacht voordeel is, we weten dat bij iedere extra prik iets dat we reactogene ….. het lichaam iedere
keer sterker reageert op het vaccin,
Er zijn al helaas te veel doden gevallen vlak va het zetten van de prik, teveel ziekenhuisopnames, vaccinschade, kinderen met hartschade, myocarditis . . . .
https://twitter.com/VegtDoor/status/1481347758514651142?fbclid=IwAR2I9ssV0ZtBJ0PKTdq8_YpsQsL5D7TwNNeKytFJqPJg4Klbp9ncA36geSE
Dr. McCullough, hoogleraar, cardioloog, epidemioloog, en redacteur van twee medische tijdschriften:
‘Vaccinatie is misdaad tegen de mensheid’ – WERELDWIJDE VACCINATIE
https://wereldwijdevaccinatie.info/2021/07/13/dr-mccullough-hoogleraar-cardioloog-epidemioloog-en-redacteur-van-twee-medische-tijdschriften-vaccinatie-is-misdaad-tegen-de-mensheid/
Info over med bed technologie
https://www.youtube.com/watch?v=_YIjuDEcSvQ
Geheime bankrekeningen op jouw naam vanaf je geboorte bestaan echt! (petronellas.nl)
https://www.petronellas.nl/advertentie/nederlanders-geheime-bankrekeningen/?fbclid=IwAR0Oe6dKv_fmtbDmS3NVdXF3t408EvC9w3QFQ5cuHa5zn3tJxnKl68eXGBw
Januari 2022, twee jaar na het begin van de coronacrisis
“In de medische wereld kent men tegenwoordig nog de Semmelweis-reflex. Deze staat voor het reflexmatig weigeren of afwijzen van nieuwe ideeën of theorieën omdat deze haaks staan op de gangbare ideeën en gewoontes.”
Op 8 januari 2022 verscheen een gedenkwaardig artikel in de Telegraaf, met als titel “Besmettingsexplosie ziekenhuispersoneel: ‘Het loopt uit de klauwen’”1
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Volgens dit artikel leidt de Omikronvariant op dat moment bij een kwart van het ziekenhuispersoneel
tot besmettingen. Dit heeft volgens bestuurder Mark Kramer een ‘ontwrichtend’ effect op het dienstrooster en hij denkt er dan ook over om zorgmedewerkers met een besmetting, maar zonder klachten
of symptomen, toch maar in te zetten.
‘A stupid person is the most dangerous type of person,’ zo luidt de vierde wet uit het boek “The Five
Basic Laws of Stupidity” van Carlo M. Cipolla. Mark Kramer staat model voor vele bestuurders, politici
en medici die voldoen aan deze vierde wet. Het is illustratief voor de moderne tijd: de belangrijkste
beslissingen worden genomen door mensen die van toeten noch blazen weten. En van zichzelf niet
weten dat dit zo is.
Had men dit niet aan kunnen zien komen? Natuurlijk wel. Maar de zogenaamde experts vertrouwden
op hun expertise die ze (allang) niet (meer) hebben. Illustratief is een hoogleraar anesthesiologie die
al jaren niet meer op de operatiekamer was geweest en in moest vallen. Hij was zich niet meer bewust
van de hygiënemaatregelen, die hij dan ook volledig veronachtzaamde, en vroeg om anesthetica die al
jaren niet meer gebruikt werden. En de vraag is wie een hoogleraar op zo’n moment corrigeert.
https://janbhommel.nl/de-hogepriesters-van-het-omt/#more-2162
Van Dissel Mondkapjes "Gedragsbeïnvloeding"
https://www.youtube.com/watch?v=IuESetUvmeo
Raad voor de rechtspraak vernietigend over noodzaak uitbreiding coronapas
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1383689292/raad-voor-de-rechtspraak-vernietigend-over-noodzaak-uitbreiding-coronapas?fbclid=IwAR3ZybRp2sJFp9Gx6nv9UJ1bgStIcULiElMT9hzVBrZlXdp95b_L9LSKwk

Hoe fluoride werd misbruikt om een vitamine D tekort te maskeren
Het negeren van bewijs over oorzaken van ziekten, zoals roken, kan de volksgezondheid schaden. Dit
rapport onderzoekt hoe deskundigen op het gebied van de volksgezondheid het bewijs begonnen te
negeren dat vitamine D-tekorten bij kinderen verband houden met tandcariës. Historische analyses
laten zien dat een organisatie van klinische specialisten, de American Dental Association (ADA), deze
visie heeft geïnitieerd.
De ADA was een toonaangevende organisatie en haar bestuursorganen werkten via politieke kanalen
om van fluoride een wereldwijde standaard van zorg te maken voor een ziekte die destijds werd gezien
als een indicator van vitamine D-tekorten.
De wetenschappelijke raad van de ADA was betrokken bij dit streven en keurde de verklaring goed
waarin stond dat "claims voor vitamine D als factor bij tandbederf niet acceptabel zijn".
Deze verklaring was door een ghost writer geschreven, het tegenovergestelde van wat de wetenschappelijke raad van de ADA al 15 jaar had onderschreven, en het tegenovergestelde van wat de National
Academy of Sciences concludeerde.
Interne ADA-documenten zijn informatief over de oorsprong van dit wetenschappelijke raadsel; de
wetenschappelijke raad van de ADA had hun wetenschappelijke regels genegeerd en stond de bestuursorganen van de ADA bij in conflicten met de medische professie op het gebied van reclamebeleid.
Het hier gepresenteerde bewijs suggereert dat professionele organisaties van klinische specialisten de
macht hebben om zorgstandaarden te creëren die het belangrijkste bewijs negeren en bijgevolg de
volksgezondheid kunnen schaden.
Voedingsstoffen | Gratis full-text | Hoe een voedingstekort werd behandeld met fluoride (mdpi.com)
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4361?fbclid=IwAR3HSXhpvvuTz_cBCdxpGreKzDthPWJKgQlwNxc6Xqvhut4IKsj8qvATgy4
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De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie.
Ouders en leerkrachten misleid
Een nieuw boek van C.F. van der Horst, schrijver van ‘Dodelijke Leugens.
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid, is geschreven voor (groot)ouders en leerkrachten
met ‘ADHD-kinderen’ én voor hen die mensen met psychische problematiek willen helpen.
Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?
Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals
methylfenidaat voorgeschreven krijgt?
En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan? Dit
boekwerk behandelt psychiatrische diagnoses en behandelingen en
gebruikt ADHD daarbij als voorbeeld. Het geeft u een nieuwe kijk op
kindergedrag, ADHD en harddrugs als ‘therapie’ ervoor. Tevens lijkt er
een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van het onderwijs en ADHD.
Daarom bevat het een themahoofdstuk over onderwijs dat een nieuwe dageraad voor de educatie van
onze kinderen zou kunnen inluiden.
Onderbouwing psychiatrische diagnoses & behandelingen
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid gaat echter veel
verder dan ADHD. De soms stuitende feiten zetten de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met
de farmaceutische industrie en de wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en
de potentieel zeer gevaarlijke psychiatrische behandelingen in een nieuw daglicht. En hoe staat het
met mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg? Voor het lezen van dit boek hebt u een sterke
maag nodig, want de beschreven ‘therapieën’ zijn soms letterlijk schokkend. Misschien kunt u niet
geloven wat u leest; de aangeboden informatie is met meer dan 800 verifieerbare referenties evenwel
goed onderbouwd.
Laat u niet misleiden. Lees wat u moet vermijden in het doolhof van de geestelijke gezondheidszorg
en ontdek praktische oplossingen voor ADHD in het bijzonder en psychische problematiek in het algemeen.
Met ingang van 13 januari 2022 is de voorverkoop gestart, te bestellen via de partnerlink op de boekenpagina van project7-blad, klik op het logo van ‘dodelijke leugens’
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
Leverbaar vanaf de tweede week van februari 2022
448 pagina’s, gebonden, met illustraties, tabellen en leeslint, € 34,50
ISBN: 978-90-82-17720-6
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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.

________________________________________________________

Winnaars verloting
Weten jullie het nog? Dit bericht stond de vorige
maand in de nieuwsbrief.
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
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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Van 25 geïnteresseerden in de kalender heb ik een mail
ontvangen en de namen gingen in mijn Australische leren
hoed. Ik heb een bezoeker 2 briefjes laten trekken en de
winnaars zijn:
Saskia Zeinstra en Bette Luckel- Martens.
Gefeliciteerd dames. De kalenders hebben jullie gelijk toegestuurd gekregen. En voor de niet winnaars, dank je wel
dat je hebt meegedaan en wie weet komt er weer eens een
kans.
Barbera
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