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'Elke wijze uil begon ooit als uilskuiken' 
 
Deze titel is ontstaan dankzij Ellen Vader. 
Dit was een mooi voorzetje om te gebruiken in deze laatste nieuwsbrief van de Gezond 
Verstand Avonden die je via ons, Frank en Anneke Bleeker, nu onder ogen hebt. 
De volgende nieuwsbrief krijgen jullie van het nieuwe bestuur, daarom ditmaal een ‘eigen 
versie’ zonder de welbekende bijdragen van deze en gene. 
 
‘Elke wijze uil begon ooit als uilskuiken ‘. Hoe waar is deze zin? 
We leren steeds en worden steeds wijzer, begrijpen steeds meer en ontdekken dat er ook 
nog heel veel andere dingen zijn om aandacht aan te schenken. 
Ellen Vader ken ik sinds maart 2009. Ik was amper een paar weken bezig om zeer fanatiek 
zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen toch vooral te waarschuwen tegen de vaccins. 
“Bezint eer gij begint,” want deze gifspuiten veroorzaken alleen maar ellende. 
 
Ellen zocht contact nadat zij iets had gelezen op internet over onze ‘acties’.  
Zo kwam het dat wij elkaar per telefoon spraken op een zaterdagochtend begin maart, Ellen 
in zuidelijk Frankrijk en ik in Bergen. 
Vanaf dat moment nam ik Ellen mee in het mailrondje binnen een groeiende groep waarbij 
we elkaar van alles toezonden om te verspreiden. 

 
 

© (Foto:) Anneke Bleeker 
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Ellen rolde op deze wijze 
ook mee in diverse 
contacten en in de jaren 
daarna gingen we ieder 
ons eigen pad, maar toch 
samen, met als 
ontmoetingspunt de vier 
middagen per jaar in het 
Kasteel van Schoten. 
De laatste keer, 12 
september, gaf Ellen mij 
daar een pakje met een 
mooie sjaal met een 
uilenprint en een daarbij 
behorende hanger, ook 
een uil. 

De spreuk waarmee ik 
zojuist begon had zij met 

twee uilen, een wijze uil en 
een uilskuiken, als afbeelding op een 

stukje papier geplaatst en de vraag erbij was of ik op 26 september tijdens de overdracht van 
de GVA deze sjaal zal dragen? 
Lieve Ellen, dankjewel en natuurlijk doe ik dat! Je kunt er helaas niet bij zijn, maar zo zal ik 
aan je denken. 
En… ik had meteen een heel goed excuus want er moest een vest komen passend bij de sjaal 
. 
Ook dat is gelukt, alle laatste ‘klussen’ worden afgehandeld deze dagen, zo is het bijna 
zaterdag 26 september. 
We zijn aan het afronden, de laatste dingen op de site, een mailtje hier en een mailtje daar, 
speeches schrijven voor zaterdag, kortom het is net alsof je een school of groep verlaat, je 
neemt afscheid en stopt met diverse werkzaamheden. 
Stoppen? 
Nee, niet echt stoppen maar wel anders. 
 
Met heel veel plezier hebben we ons bijna zeven jaar ingezet, want in het najaar van 2008 
begon er het een en ander te kriebelen rond de vaccinaties voor meisjes van 12 jaar, het 
HPV-vaccin genaamd. 
In die maanden rolde ik van de ene informatie en vooral ook verbazing in de andere en 
daarom was het idee snel geboren om in februari 2009 naar buiten te treden. 
Komende maand, oktober, is het exact vijf jaar geleden dat ik het GVA-concept bedacht, heb 
uitgeschreven en in november en december konden de eerste locaties beginnen. 
Frank heeft mij altijd bijgestaan, deed al het werk op de achtergrond naast andere 
verplichtingen. 
Alles in onze agenda draaide om de afgesproken lezingen en andere afspraken. 
Met z’n tweetjes hebben we altijd alles draaiende weten te houden, Barbera helpt wel al 
langer met de posters en de laatste maanden hadden wij enige hulp van Linda en Marja. 
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Linda werd contactpersoon tussen ons en locatiehouders voor bepaalde zaken en Marja 
beheerde het e-mail adressenbestand. 
Het nieuwe bestuur is met zeven personen, dat is beter voor de toekomst want het concept 
is dan niet meer afhankelijk van één stel. 
En al het werk kan beter verdeeld worden, kortom wij wensen dat de GVA in rap tempo toch 
eindelijk die 100 locaties op de kaart zal hebben staan. 
Er komen er weer een paar bij; afgelopen week nog een dame via de mail de informatie 
gezonden omdat zij enthousiast is. 
Als dit alles rond is zal de informatie in de komende tijd naar buiten gebracht worden. 
Maar wij gaan ook verder en ik zei al eerder, wel anders. 
Met Project7-blad zijn we een juiste richting ingeslagen voor ons en voor velen. 
Dit project groeit als de plant zelf en wie het zevenblad kent zal mij onmiddellijk begrijpen, 
niet tegen te houden. 
Juist, zo dus . 
Er draaien nu drie studiegroepen, Exmorra (bij Makkum), Nederweert en Alkmaar. 
Er komt in oktober een groep in Oirsbeek (zuidelijk Limburg) en in november eentje in 
Woerden. 
Zwijndrecht en Stavoren staan ook op de nominatie. 
Op naar de 100 studiegroepen. 
Verbaasd? 
Minder werk? 
Ja! 
Frank hoeft geen posters meer te verzorgen en de lezingen op de site te plaatsen. 
De studiegroepen draaien wel onder de vlag van 7-blad maar promoten zelf in hun omgeving 
en wanneer er 10 tot 25 personen per groep meedoen dan is dat genoeg. 
Kennis delen met elkaar, kokkerellen, natuurlijke producten maken, dit alles kan en mag 
kleinschalig, juist is dat een must om elkaar ook werkelijk te horen, te begrijpen. 
Wel komen alle groepen op de site maar daar zetten we de datums bij voor de periode die 
volgt en het adres plus aanmeld gegevens. 
Bijvoorbeeld, afgelopen zaterdag 19 september, hebben we in Nederweert alle datums tot 
en met november 2016 gepland en deze komen bij de groep van Nederweert op de site te 
staan. 
Via de gastvrouw kun je dan het programma opvragen, de gastvrouw kan zelf teksten 
aandragen voor de nieuwsbrief, kortom dit scheelt hier veel werk ten opzichte van de GVA, 
wat qua werk over meer personen verdeeld moet worden zelfs. 
Daarnaast is dit een proces geweest, om tot deze beslissingen te komen juist door de 
afgelopen jaren. 
Van hevig boos geweest te zijn in 2009/2010 stapte ik over naar informerend via de GVA met 
de vele sprekers die op de lijst verschenen en nu? 
Nu gaan we de praktijk, de mooie praktische zaken letterlijk delen in de keuken, de tuin of 
we luisteren naar één van de deelnemers die een lezing kan houden. 
Altijd zijn er wel onderwerpen die behandeld kunnen worden door de aanwezigen binnen de 
groep want zet 20 personen in één ruimte en je weet alles samen. 
Deze ervaringen hebben we al opgedaan in Exmorra en Nederweert de afgelopen twee jaar. 
Onderwerpen als de geneeskrachtige kant van planten, het maken van smeerwortelzalf, het 
maken van zuurkool, het kokkerellen met een thema, oftewel: te veel om op te noemen, 
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heeft binnen deze twee groepen allemaal al op de agenda gestaan en we zijn nog lang niet 
‘uitgewerkt’. 
Dit nieuwe concept mag nu echt groeien. De twee groepen zijn de afgelopen twee jaar niet 
echt naar buiten getreden omdat ik niet twee concepten tegelijk kon handelen, maar nu kan 
7-blad hand in hand gaan met de GVA. 
Dat is namelijk ons doel. 
Wie bij 7-blad benoemt meer te willen weten over bijvoorbeeld de goede vetten, zullen wij 
aanraden de lezingen daarover in de gaten te houden op de GVA-site. 
Wie de GVA bezoekt maar ook praktijkgericht eens wat wil ondernemen, kan een groep 
bezoeken in zijn of haar buurt. 
Is deze er niet? 
Mail mij en je krijgt geheel vrijblijvend de uitleg, of om zelf te beginnen of je stuurt deze naar 
bekenden van je die zich wellicht kandidaat willen stellen. We vragen om minimaal eens in 
de twee maanden te draaien. Maar wie maandelijks wil draaien: voel je vrij. 
En wat ik nu zie en als grappig ervaar is het volgende: 
Toen we begonnen met de GVA, het opstarten van locaties, stond Limburg al snel bovenaan 
qua aantal locaties. 
In deze provincie zelf vinden ze dat het lang duurt en velen niets willen weten, maar toch…  
;-) wij zagen dat zij landelijk wel bovenaan stonden wat dit betreft. 
En met 7-blad? 
Hetzelfde. 
Nederweert en Oirsbeek staan op de kaart, dat zijn er twee. 
Naar nummer drie heb ik de uitleg gezonden en er kwam een vraag via, via voor eventueel 
nummer vier. 
Die Limburgers toch.  
Gaan ze mij dit kunstje weer leveren? 
Kan ik weer tig keer naar het zuiden afreizen, maar met plezier, want elke groep zal ik de 
eerste keer bezoeken. Dan geef ik mijn presentatie die iedereen na afloop via We Transfer 
zal krijgen. Verder zal ik ze op weg helpen om te kijken wie wat kan ondernemen, zodat de 
kennis uit de groep zelf zich gaat verspreiden. 
Want wat we in Exmorra en Nederweert hebben gedaan kan overal. 
Deze twee groepen plus mijn eigen locatie in Alkmaar zal ik blijven bezoeken, het is ook 
gezellig deze ervaringen te blijven delen. 
De gastheer in Woerden geeft al cursussen ten aanzien van het snoeien van fruitbomen. 
Dit is nu zo’n onderwerp dat daar op de agenda komt, samen de boomgaard in en leren hoe 
je dit gaat aanpakken, puur de praktijk dus. 
De eerste keer geef ik in Woerden mijn presentatie maar als dit onderwerp, het snoeien van 
fruitbomen, in de maanden erna op de agenda komt dan ben ik van de partij als mijn agenda 
dit toelaat. 
Want ook nu zijn er dames die twee locaties bezoeken; alles is mogelijk. Je bent niet 
verplicht steeds naar dezelfde groep te gaan als er meerderen draaien.  
Project7-blad, dit past nu helemaal bij mij. Frank heeft zin om te helpen met de site waarop 
we de planten in verschillende groeifasen gaan plaatsen. 
We willen een hele database gaan aanleggen van de verschillende groeifasen zodat alle 
eetbare gewassen gemakkelijker te herkennen zijn. 



Pagina 5 van 9 
 

Het zevenblad als voorbeeld, een foto wanneer het blad net boven de grond komt, iets later 
nog een keer, wellicht een foto van voor de zomer en in de zomer, met bloemen en in de 
herfst. 
Er staan honderden mapjes met foto’s op mijn harde schijf, elke plant een eigen mapje met 
veel recepten uitgewerkt. 
Recepten komen apart maar men kan voor de gebruikte gewassen dan weer terugkoppelen 
naar de foto’s van de planten. 
Alle recepten van thee komen bij elkaar, salades bij elkaar, soepen bij elkaar, oftewel alles 
wat ik op foto heb vastgelegd komt op de site. 
Deze klus is mooi voor de komende maanden en wat klaar is uploaden we steeds, zo zal de 
site groeien. 
Want als we wachten tot ik alles in boeken heb verwerkt ben ik minstens vijf keer terug op 
aarde geweest ;-) 
Daarnaast werk ik nu aan een boek voor kinderen en hun ouders en we hebben een deadline 
gezet, begin 2016 zal ik het af hebben. 
Zonder deadline geen boek, zoveel belangrijke zaken die steeds ons pad kruizen, dus 
aanpakken en afmaken. ;-) Alle foto’s staan klaar, afgelopen maanden diverse technieken 
zelf uitgevoerd in de tuin en op de gevoelige plaat vastgelegd, dus er is wel aan gewerkt. 
Eerst moet het GVA-concept in andere handen zijn, dan komt hier rust en ruimte voor de 
nieuwe dingen. 
Zelf voel ik Project7-blad als een verlengstuk van alles wat we de afgelopen jaren hebben 
gedaan, neergezet, wat we met velen hebben kunnen laten groeien. 
Want zonder locatiehouders geen locaties en zonder sprekers geen avonden of middagen en 
zonder bezoekers kon er niets tot stand komen. 
We hebben elkaar hard nodig om dergelijke projecten het land door te krijgen maar ik denk 
dat we kunnen stellen dat dit tot op bepaalde hoogte redelijk gelukt is en het nieuwe 
bestuur heeft nu de uitdaging alles te verbeteren en nog groter te laten groeien, naar ik 
hoop in hetzelfde spoor, wat betreft de gedachte dat we kennis delen en dat dit altijd 
bovenaan moet staan. 
Maar we gaan niet helemaal weg uit het GVA-wereldje. Locatie Alkmaar op de tweede 
vrijdagavond van de maand zal ik aanhouden, ondanks dat we nu heerlijk in het Gaasterland 
wonen. 
Juist daarom zal ik deze locatie aanhouden want we hebben veel contacten in Noord Holland 
en het is zonde als we elkaar uit het oog verliezen. 
De andere locatie op de eerste zondagmiddag van de maand is bij Project7-blad gegaan en 
daar hebben we de eerste middag al beleefd met een beginnende studiegroep. 
Via de nieuwsbrief zal ik steeds van mij laten horen, weliswaar veel minder uitgebreid dan 
tot heden, maar toch ;-) 
Locatie Schoten bij Antwerpen blijven we ook met elkaar organiseren, volgend jaar juni 
vieren we daar het vijfjarige lustrum. 
En we blijven lezingen geven, want of dit nu via andere uitnodigingen gebeurt of via de GVA, 
dat maakt niet uit. Ik zeg ‘wij’ want met Frank samen geef ik sinds kort ook een lezing dus 
wellicht ontmoeten we je op één van de locaties in de toekomst. 
Ook zullen we helpen met het opstarten van nieuwe locaties, dan spreken we tweemaal 
achter elkaar, de eerste maand samen en de tweede maand ik alleen met alleen informatie 
over de wilde groenten en kruiden. 
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Lezingen geven is belangrijk als je iets wilt verspreiden, vandaar dat we ons beschikbaar 
blijven stellen wat dit betreft. 
Wel houden we onze agenda goed in de gaten want de tijd is echt voorbij dat ik drie tot vier 
keer in één week het land door reed. 
Er zijn grenzen, zelfs bij familie Bleeker ;-) 
Ja, ja, ‘hoor’ ik bijna velen denken  
Zonder gekheid, het nieuwe project lonkt maar daarnaast willen we ook rustig dat uitvoeren 
wat allemaal op het lijstje staat en niet met het gevoel dat er haast achter zit. 
 
Bevestigingen… 
Toen ik eenmaal de wens had uitgesproken het GVA-concept te willen overdragen omdat er 
dan ruimte vrij komt voor andere belangrijke dingen ontstonden er direct mooie contacten, 
de twee bestaande studiegroepen groeiden meteen in rap tempo en we zijn begonnen met 
een lege lijst qua mailbestand. 
Dat mailbestand groeit elke dag en ik dank Marja Fredriks dat zij mij hierbij helpt. 
Alle nieuwe aanmeldingen worden via Marja verwelkomd en men krijgt van haar de laatste 
nieuwsbrief. 
De belangstelling is groot en alles bij elkaar zijn dat voldoende bevestigingen dat we de 
goede richting hebben gekozen. 
 
Maar er was nog iets… 
Een boek. 
En hoe bijzonder was het om afgelopen zaterdag 19 september in Nederweert, tijdens de 
middag met de studiegroep daar, tot de ontdekking te komen dat Annette Ochse, 
locatiehoudster van Haarlem voor de GVA en bezoekster van de studiegroep Alkmaar en 
Nederweert, het boek aan het lezen was dat ik net uit had. 
Is dit zo bijzonder? 
Ja, in dit geval wel, ik kreeg het boek aangereikt via een dame die meedeed met een 
arrangement van ons: kijken bij mooie tuinen wat er groeit en bloeit dat eetbaar is, in 
combinatie met een lunch.  
Inmiddels zien we Ineke, zo heet zij, ook in Exmorra bij de studiegroep. 
Toen zij zich aanmeldde voor het arrangement schreef zij in de mail dat ze een boek mee 
wilde nemen om mij te laten zien.  
De reden was: Ik benoem al enige jaren de Anastasiareeks als een serie boeken die je laten 
zien wat de natuur nu eigenlijk voor ons betekent. Zij had het idee dat ‘haar’ boek een goede 
aanvulling op deze serie zou kunnen zijn. 



Pagina 7 van 9 
 

Zo kwam het dat ik 
die bewuste dag het 
boek in handen 
kreeg, de achterkant 
las en meteen wist: 
‘dit moet ik hebben 
en lezen’. 
Dus wij gingen in de 
dagen erna naar Balk, 
naar de Bruna en 
bestelden het boek. 
Annette was in 
contact gekomen met 
ditzelfde boek via de 
website 
WantTOKnow. 
Ook zij besloot het 
boek aan te schaffen 
en toen we elkaar 
zaterdag spraken had 

ik het uit en zij schoot 
al op. 

Beiden zijn we van mening 
dat het een aanrader is en 

voor mij was het één en al herkenning en bevestiging om Project7-blad groot te laten 
groeien. 
Een zomer met het kleine volkje… 
Geschreven door: Tanis Helliwell 
Tanis beschrijft haar ervaringen tijdens een zomer in Ierland waar zij met elementwezens in 
contact kwam. 
Sterker nog, zij was de leerschool voor één van hen en omgekeerd was hij dat voor Tanis. 
Oftewel: beiden zaten vanaf dat moment met ‘elkaar opgescheept’. 
De natuur, ons leven, zit vol elementwezens en of je hier nu in gelooft of de boodschappen 
in het boek begrijpt, dit is ook zo’n boek wat je zal raken wanneer je open staat voor dat wat 
om ons heen groeit en bloeit, als je begrijpt hoe het menselijk lichaam werkt zonder de gif 
invloeden die ons langs vele wegen opgelegd worden als we niet oppassen. 
Zowel Annette als ik bevelen dit boek van harte aan. 
Eerlijk gezegd heb ik op mijn manier de laatste tijd geen tijd meer gehad om een boek te 
lezen, maar vanuit het Gaasterland naar Alkmaar of omgeving is de reistijd anderhalf uur en 
als Frank dan rijdt als het nog licht is, kan ik mooi lezen.   
Net als indertijd het eerste boek van Anastasia heb ik dit boek achter elkaar uitgelezen, elke 
gelegenheid gepakt die voorhanden kwam. 
En toen ik de tien regels las waarop mensen met elementwezens kunnen samenwerken en 
omgekeerd de tien regels hoe elementwezens met mensen kunnen samenwerken viel dit 
voor mij compleet over Project7-blad heen. 
Het voelde als één op één. 
Vandaar dat ik deze beide ‘lijstjes’ graag deel als afsluiting onder aan dit schrijven. 

De Anastasia-serie kun je HIER bestellen, 

Een zomer met het kleine volkje kun je HIER bestellen 

http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077463239&PC=427870AA
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789060384961&PC=427870AA
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Wie op de hoogte wil blijven van wat we via Project7-blad organiseren en nog niet de 
nieuwsbrief ontvangt, nodig ik uit Marja Frederiks te mailen met het verzoek opgenomen te 
worden. Je krijgt dan per kerende mail de laatste versie. 
marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl 
Wie interesse heeft om meer informatie te ontvangen omtrent de studiegroepen, om 
wellicht zelf gastvrouw/-heer te worden kan mij mailen met de vraag deze informatie te 
zenden. Ook hier is de regel dat het je als gastvrouw/-heer zelf niets mag kosten, daar 
tegenover staat dat het je veel zal brengen qua gelijkgestemde contacten en informatie waar 
je direct wat mee kunt uitvoeren binnen het eigen gezin, de keuken, tuin of andere 
onderwerpen passend bij de thema’s rond 7-blad. 
Anneke@project7-blad.nl 
Dan zeg ik vanaf deze plek, het ga je goed, wellicht tot ziens bij een GVA of 7-blad 
evenement. 
Dank voor alle lieve mails die we tot nu toe mochten ontvangen, dank voor het helpen 
verspreiden van alles wat we deelden met velen en dank voor het lezen van deze laatste 
persoonlijke bedrage via de GVA. 
Het mailbestand gaat over naar de nieuwe ploeg, graag dank ik Frits van der Blom als 
medebestuurslid, Frits gaat verder met John en zijn team. 
Dank ook aan Hanneke van der Goot, mijn maatje en luisterend oor, wij stappen beiden uit 
het bestuur. 
Samen veel beleefd en besproken, het waren waardevolle jaren die achter ons liggen, samen 
weer verder op nieuwe paden in de toekomst. 
Zaterdag 26 september zijn we allemaal in Tiel, Frits stapt uit het ene en in het andere en wij 
gaan een andere koers varen maar toch ook weer richting een gezamenlijk doel, namelijk 
anderen informeren. 
Mede namens Frank, hartelijk dank, lieve groet en tot… wie zal het zeggen. 
 
Anneke 
Gaasterland, 24 september 2015. 
 
 

Tien wijzen waarop mensen met elementwezens kunnen samenwerken 
1. Geloof in elementwezens. Menselijk geloof versterkt elementwezens en geeft hun 

energie. 
2. Wees gelukkig en enthousiast. Elementwezens voelen zich niet aangetrokken tot 

gedeprimeerde, verdrietige mensen. 
3. Ga zo vaak mogelijk naar gezonde plaatsen in de natuur. Loop door bossen en langs 

het strand, ga in een weiland liggen, luister naar de vogels, ga bij een beekje zitten. 
Zorg dat je de juiste vibratie van de Aarde oppikt en luister dan wat die van je wil. De 
vibratie van mensen zal worden gezuiverd wanneer ze dat doen. 

4. Toon waardering voor de schoonheid in de natuur. Als mensen dat doen, zullen 
elementwezens zich tot jullie aangetrokken voelen. 

5. Werk samen en creëer samen met de natuur door bomen te planten, bloemen te 
zaaien en vogels te voeden. 

6. Zend energie naar elementwezens die voor bomen, bloemen, water en bergen 
zorgen opdat die gezond blijven. Doe dat met dankbaarheid en vreugde. 

mailto:marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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7. Leer andere mensen de natuur waarderen. Doe dat met liefde en blijdschap - dan 
zullen de mensen vanzelf de behoeften van de Aarde leren begrijpen. 

8. Doe dingen spontaan. Bevrijd jezelf van teveel geplan en georganiseer. 
9. Neem iedere dag de tijd om gewoon niets te doen. Ruim daar een plek voor in, zowel 

in je huis als in je hoofd, en je zult zien dat er wonderen gebeuren. 
10. Als je contact wilt zoeken met een elementwezen om duurzaam mee samen te 

werken, ga dan op een rustige plek in de natuur zitten, sluit je ogen en roep dat 
elementwezen op. Kijk dan wat voor soort elementwezen er reageert. Vraag het wat 
zijn gaven zijn en vraag het zijn naam. Luister altijd naar dit elementwezen en volg 
zijn suggesties op - jullie relatie zal dan beslist sterker worden. 

 

Tien wijzen waarop elementwezens met mensen kunnen samenwerken 
1. Beschouw niet alle mensen in een vooroordeel als slecht, maar onderzoek ieder 

mens om het goede in hem of haar te vinden. 
2. Als je een vonkje van het goede hebt gevonden, blaas dat dan leven in met jullie 

energie om het te vergroten. 
3. Als een mens aandacht aan een plant, boom of steen besteedt, vertel hem of haar 

dan wat die plant of boom zou willen om gezonder te worden. Zelfs als mensen de 
boodschap bewust niet horen, zullen ze haar toch onbewust ontvangen. 

4. Als je een mens ziet die probeert de natuur te helpen, blijf dan in de buurt van die 
persoon en geef hem of haar alle hulp die je maar kunt bedenken. Vaak vragen 
mensen jullie dat niet rechtstreeks, maar hun hogere zelf vraagt het wél. 

5. Speel met mensen, opdat ze hun kinderlijke blijdschap en verwondering terugvinden. 
Veel mensen zijn depressief en hebben de vreugde die elementwezens brengen 
nodig. 

6. Geef mensen een bewijs van jullie bestaan. Mensen zijn meer geneigd in jullie te 
geloven, als jullie dat doen. 

7. Toon waardering voor de menselijke krachten van vergevingsgezindheid, liefde, 
volharding en focus. Door met mensen samen te werken, zullen elementwezens deze 
eigenschappen ook leren. 

8. Voor lichaams-elementwezens: geef niet op. Blijf jullie menselijke gastgever 
stimuleren tot situaties die positieve veranderingen genereren. 

9. Oordeel mensen niet naar elementwezen-maatstaven. Momenteel eten mensen nog 
levende wezens, ze zorgen nog voor een hoop vervuiling en ze worden oud. Via dat 
pad leren we vormen en werelden te scheppen. 

10. Verras ons. 
 
 


