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Die paar duizend uur studie, lezen en met name verdieping heeft ons wel een andere kijk op bepaalde
organisaties, het bedrijfsleven, de landelijke politiek
en wereldpolitiek gegeven.
Laat ons in een paar zinnen een voorbeeld geven: De
World Health Organization in Genève, een organisatie die vlak na de WO II is opgericht als onderdeel
van de Verenigde Naties, promoot zichzelf en wordt
gepromoot door de 194 landen/overheden als een
organisatie, die ‘een betere en gezonde toekomst voor
mensen in de gehele wereld bouwt’.
Dat klinkt zeer nobel en dat is het ook.
Echter, als je nu wat verder zoekt op hun website, dan
kom je erachter dat zowel de Verenigde Naties als de
WHO organisaties zijn die niet door de bevolking(en)
zijn gekozen, maar wel heel veel macht hebben, bepalen hoe we leven en zelfs verantwoordelijk zijn,
middels de IHR (International Health Regulations)
voor de huidige situatie waarin we verkeren.
Overigens financieren wij deze organisaties wel
middels ons belastinggeld en krijgen ze geld van het
bedrijfsleven, o.a. de vaccinindustrie. Bill Gates, met
grote belangen in de vaccinindustrie, is de grootste
geldschieter op de USA na. Wie betaalt, bepaalt ...
luidt een oud Hollands gezegde.

Om te beginnen met een geweldig bericht (daar
doen we het voor):
“Dank voor de ‘waarschuwing’ (vorige nieuwsbrief red.). Ik kreeg ruim 3 jaar geleden de diagnose ‘uitgezaaide kwaadaardige melanoomkanker’ en kreeg
te horen dat ik alleen palliatieve zorg kon krijgen.
Naast kortstondige palliatieve medicatie ben ik de
zelfhulptechnieken van dr. Joe Dispenza en vele anderen gaan gebruiken in combinatie met het aanpassen van mijn levensstijl en voeding.
Tot verbazing van de artsen waren na een half jaar
(zonder bestraling of chemokuur e.d.) ALLE tumoren
in mijn lichaam verdwenen. Sindsdien ben ik mij nog
meer gaan verdiepen in de kennis m.b.t. het zelfhelend vermogen en daar waar het op mijn pad komt
dit uit te dragen. Dank voor jullie boeken en nieuwsbrieven.” (naam en adres bekend bij de redactie)
Het afgelopen jaar hebben we, buiten de normale
uren om een bedrijf/uitgeverij te runnen, een paar
duizend uur besteed om te onderzoeken, te lezen, te
studeren, wetenschappelijke - in het Engels opgemaakte - rapporten te leren lezen, etc.
De reden was dat we begin 2020, toen de eerste
berichten uit China in de pers verschenen over een
virus dat was ontstaan op een markt met vleermuizen, gevoelsmatig al constateerden: er klopt hier iets
niet. Het was nog gevoelsmatig, want we wisten
nog bitter weinig. We konden toen niet bevroeden
dat dit virus en deze aanzwellende berichten onze
maatschappij binnen een jaar in een soort driedeling
zou veranderen:
de mensen die absoluut geloven en voor waar aannemen wat de overheid en in het verlengde daarvan
de reguliere pers aan berichten de wereld inbrengen,
de mensen die na bestudering van de geschiedenis
en andere media andere feiten naar boven halen en
die de wereld inbrengen en
de grote groep mensen die het eigenlijk allemaal
niet (willen) weten en alles gelaten over zich heen
laten komen; vergelijk ze met ‘de zwevende kiezer’.
Geen van deze drie groepen is goed of fout, beter
of slechter; na verschillende input denken ze slechts
anders over de situatie.
Wat deze drie groepen wel gemeen hebben is dat
ze allemaal een prettig, sociaal leven willen hebben,
niet te veel gezeur en een goede gezondheid.

Waarom alle landen ± dezelfde maatregelen

De IHR is een document waar 194 landen juridisch
aan gebonden zijn en zij hebben ervoor getekend
dat in wereldwijde gezondheids-issues de WHO
100% leidend zal zijn. Zo kon het gebeuren dat toen
de directeur-generaal Tedros A. Ghebreyesus op 12
maart 2020 het coronavirus als een pandemie betitelde, met een geschat dodenpercentage van 3,4%,
alle landen van de wereld dezelfde maatregelen
namen. Het ene land direct wat strenger dan het
andere land, maar de basis was in principe overal
hetzelfde: geen handen meer geven (geen contact
meer), handen ‘stukwassen’, 1,5 meter afstand,
lockdowns, mondkapjes, etc.
Wereldwijd deed de pers iedere dag gretig verslag
van de hoeveelheid doden die er dagelijks waren gevallen en tot op heden is de pers nog steeds medeverantwoordelijk voor de angst die wordt gezaaid,
hoe onze kinderen worden getraumatiseerd, de
zelfmoorden die zijn gepleegd, etc. etc. onder het
mom: goed nieuws is geen nieuws.
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-2Want die 3,4% (voor Nederland ± 600.000 doden) is
nooit uitgekomen, net zo min als de vele modellen die
werden gepresenteerd. Het officiële WHO-cijfer ligt
nu op 0,23% doden en 0,05% onder de 70 jaar. M.a.w.
het had nooit een pandemie mogen heten! Maar alle
maatregelen zijn wel gebaseerd op een pandemie.

na het geven van de mRNA-injecties van Pfizer.
In een verpleeghuis in Rebbio (It.), een stadje in de
buurt van Como, overleden 21 van de 93 mensen na
de Pfizer-injectie.
In een bejaardentehuis in Grottaferrata (bij Rome)
zijn van de 30 bewoners die het vaccin kregen toegediend er 4 overleden.
In Amerika werden 329 doden en 9.516 andere bijwerkingen gerapporteerd bij het VAERS (een organisatie voor vaccinatieschademeldingen). Ook daar
weer oude van dagen: de gemiddelde leeftijd van degenen die zijn overleden was 76 jaar. Het betrof voornamelijk het Pfizer-vaccin dat de boosdoener was.
Noorwegen inmiddels 33 doden, Zweden, Zwitserland, Portugal en vele andere landen rapporteren
vele doden. We kunnen wel even doorgaan als we internationale lokale kranten naspeuren. De taal houdt
ons in vele gevallen tegen.
Alsjeblieft, haal geen vaccin; er vallen steeds meer
doden door de mRNA-injectie. (ondertitelde video)
We willen geen angst zaaien: dat doen de overheid
en de reguliere media wel. Wij willen alle informatie
geven; we willen compleet zijn, noem ons maar compleetdenkers. Het gaat om je gezondheid.
De overheid roept al een jaar dat we de ouderen en/
of kwetsbaren moeten beschermen. En wat gebeurt
er? Gezonde mensen worden opgesloten en op de
ouderen wordt vast het experimentele vaccin losgelaten met vele doden tot gevolg. Waarom moeten
ouderen en gezonde mensen überhaupt met chemicaliën geïnjecteerd worden?
Klik hier voor eerdere nieuwsbrieven.

In het belang van je gezondheid en met de informatie
die we tot nu toe hebben vergaard, blijven we waarschuwen: neem géén mRNA-vaccin.
Wil je zelf de informatie zoeken? We kunnen je het
volgende aanraden, want zelfs zoekmachines verschillen van informatie. Als je in Google intikt: bejaarden overleden aan mRNA-vaccin, krijg je weinig meldingen.
Als je met een andere zoekmachine zoekt, bijv. Duckduckgo.com, krijg je veel meer meldingen, maar
voornamelijk van de alternatieve media.
Schijnbaar moet de realiteit verborgen blijven, want
dat is niet goed voor de vaccinatiegraad. Sta ons toe
een paar meldingen uit de wereld te geven:
Bejaardentehuizen worden slachthuizen
Deze kop komt uit een Italiaanse krant. Het is te triest
voor woorden: vele ouden van dagen met een veel te
laag weerstandssysteem blijken het experimentele
mRNA-vaccin niet aan te kunnen.
In het Verenigd Koninkrijk meldt een bejaardentehuis dat meer dan een derde van hun 70 bewoners is
overleden na het ontvangen van de mRNA-injectie.
Een handjevol mensen zijn in Gibraltar, met 30.000
inwoners, op de lijst van COVID-19-doden gezet, totdat de bevolking werd geïnjecteerd. Inwoners van Gibraltar hebben de media ingeschakeld omdat er in 10
dagen tijd al 53 mensen zijn gestorven, onmiddellijk
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Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, ‘gezond verstand’ en mooie lees-, kijk- en leermomenten toe.
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Dr. Joe Dispenza leert je
hoe je je brein kunt gebruiken om te veranderen en je gezondheid een
boost kan geven.

Klik hier voor een
pdf inkijkexemplaar

Mijn uiteindelijke doel
is mensen helpen weer
vertrouwen te krijgen in
de zelfhelende vermogens van hun lichaam,
aldus de auteur.
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Vanuit een positieve kijk
op jezelf ga je beter voor
jezelf zorgen. Je herkent
en doorbreekt patronen. Je ontdekt hoe leuk
en lekker gezond eten is
met de 45 pure recepten.

Wist je, dat de Europese
wetgeving op dit moment al boven de Nederlandse wetgeving staat
… eigenlijk hebben we al
niets meer te vertellen.
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Indien je boeken
wilt bestellen
die je niet kan
vinden op onze
website, maar
die er wel ‘thuis
horen’, laat het
ons aub weten.
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In dit boeiende boek biedt
dr. Cowan een hoopvolle
weg voor vele mensen −
zowel kinderen als volwassenen − die aan een chronische ziekte lijden.

Groeiboek voor opvoeders
laat zien dat het gaat om
de balans én de verbindingen tussen je hart, je hoofd,
je lijf, je gezin en de sociale
omgeving.

Boek
op verzoek
0,00

Lees waarom ons brein
van nature niet op vreugde
is ingesteld en leer hoe je
deze programmering overstijgt door de vreugdepaden in je brein te versterken.

Binnen 1 dag voegen we
ze toe op onze site. Mail
ons a.u.b. met ideeën:
info@succesboeken.nl
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Dit boek is een serieuze
en duurzame bron van informatie voor individuen,
koppels, families, vrienden en collega’s. Ga op
ontdekkingsreis naar je
ware aard of kom meer te
weten over anderen!

We moeten bescheiden
zijn over wat we weten en
begrijpen van gedrag, en
accepteren dat mensen
adaptieve complexe wezens zijn die, als zij ontregelen, in verbinding met
de ander tot herstel kunnen komen.

Leer hoe je je tuin het
beste kan inrichten en
wat je moet laten groeien om het hele jaar door
groente en fruit met de
beste smaak en kwaliteit
te krijgen.

Elly’s stijl is helder, fris,
toegankelijk, inventief én
zonder vlees. Geïnspireerd door wereldkeukens, maar met haar blik
gericht op lokaal verkrijgbare ingrediënten.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl

“Wens niet dat het makkelijker wordt, wens dat je beter wordt.”
– Jim Rohn, motivational spreker en auteur

