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We moeten ons realiseren dat alle gezondheidsadviezen van
de overheid die we vandaag de dag via de media krijgen, onze
weerstand verzwakken. Al anderhalf jaar worden we iedere
dag voorzien van een portie angst, stress en tegenstrijdige
berichten die voor verwarring zorgen.
Helaas moeten we constateren dat de overheid niet (meer)
het beste met ons voor heeft: zij creëren die verwarring, die
via tv, internet, kranten, YouTube, etc. zonder enige kritiek
tot ons komt.
Terwijl het zo simpel is: in artikel 22 van de Grondwet staat:
‘De overheid moet maatregelen nemen om de volksgezondheid te bevorderen.’
Het is gebleken dat ze dat niet doen. De reden is dat gezondheid economisch niet aantrekkelijk is; ziekte daarentegen is een miljarden-industrie. Om gezond te blijven heb je
een sterk weerstandssysteem nodig. Ziekte ontstaat als je
weerstand oftewel je immuunsysteem zwak is. Daarnaast
moeten we toch ook een keer onze naïviteit afschudden en
erkennen dat ze er in Den Haag niet voor ons zitten (hoge
uitzonderingen daargelaten) - gezonde mensen die kritisch
zijn en zelf nadenken zijn alleen maar lastig.
In Den Haag (en Brussel) zijn andere belangen.
Zoals onze kinderen ooit riepen: “Zelf doen!”, zullen wij dat
ook moeten gaan doen.
Nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan ... alhoewel? Het
immuun- of weerstandssysteem is niet iets dat je kunt vasthouden, zoals een lever of een hart. Het is een complex systeem waar we mee uitgerust zijn en velen nemen het voor
lief. Sterker nog: we werken het zelfs tegen. We strijden tegen ziekten en indringers met chemische pillen in plaats van
dat we er preventief voor zorgen dat ziekten en indringers
geen kans krijgen, omdat we zo sterk zijn.

nooit tabletten, die hebben de meeste rommel en vulstoffen
in zich.
* Hier komt een lastige voor velen: vermijd de reguliere informatievoorziening, door minimaal of géén tv te kijken - en
check je opstartscherm. Als je immuunversterkend nieuws
wilt hebben, zijn er tegenwoordig genoeg alternatieve
nieuwsbronnen. Deze nieuwsbron bijvoorbeeld, van ruim
1000 artsen. Lees ook de tien redenen waarom het waanzin
is om jongeren vanaf 12 jaar te injecteren.
* Als laatste hier te noemen wat je zelf kunt doen om je
weerstand te verhogen en jezelf te beschermen tegen virussen, ziekten, e.d. (daar heb je geen prik voor nodig) is wat dr.
David Hamilton in zijn boek Hoe je geest je lichaam kan helen
beschrijft: visualisatie.
Het is fenomenaal hoe Hamilton onderzoeken beschrijft
waarin mensen geleerd wordt hoe ze hun weerstandssysteem kunnen visualiseren (dat is al heel bijzonder) en welke
resultaten dat geeft.
Visualisatie, oftewel je hersens inzetten om het een en ander
te bereiken, is zo krachtig. Alle topsporters doen het, bijvoorbeeld. Zakenmensen, maar ook monniken; waarom doen wij
het niet, als het gewoon te leren is?
Een voorbeeld van verwarring is het volgende citaat van
Hugo de Jonge: „We weten vrij goed wat de langetermijneffecten zijn van de vaccins, namelijk geen.” Een behoorlijk
cryptische zin: waarschijnlijk bedoelde hij de bijwerkingen.
Zou hij echt niet weten dat de hele wereld een experimentele
injectie krijgt met een voorwaardelijke goedkeuring, waarvan de onderzoeken lopen tot 2023?
Zou Hugo de Jonge, die als vaccinverkoper verleden week
de Janssen-injectie promootte met de slogan ‘Dansen met
Janssen’, overduidelijk gericht op de jeugd, de bijsluiter niet
hebben gelezen? Op pagina 2 staat: ‘vanaf 18 jaar’ en op
pagina 20 staat dat het onderzoek/experiment loopt tot 31
december 2023.
Als je de moed hebt, lees dan de gehele bijsluiter. Je bent dan
meer ingelezen dan menig persoon.
Als je nog meer moed hebt: hier de bijsluiter van Pfizer, waar
wel staat ‘vanaf 12 jaar’, maar ook tot 2023 lopend onderzoek. Griezelig: Pfizer wil ook baby’s gaan inenten!
Waar we overigens spijt van hebben, is dat we maanden geleden de bijsluiters niet hebben opgeslagen, want het blijkt
dat ze regelmatig worden aangepast.
‘Dansen met Janssen’ werd ‘thuis voor de buis’ en inmiddels buitelen juristen over elkaar heen om te verklaren dat
onze minister-vaccinverkoper Hugo de Jonge zijn zorgplicht
heeft verzaakt. Hij gaf de indruk: ‘s morgens de prik halen en
‘s avonds naar een festival, terwijl de gen-injectie 2-3 weken moet inwerken volgens de fabrikant, voor het enig effect
heeft - als het dat al heeft. Ook in het verkooppraatje van De
Jonge is de informed consent totaal genegeerd.
Deze manier van voorlichting had en heeft maar één doel:

Hoe kun je je immuunsysteem helpen sterker te worden zodat je jezelf beschermt tegen ziekten?
* Voeding! Stop radicaal met het toelaten van lichaamsvreemde, verzwakkende stoffen in je lichaam, in de vorm
van voeding en dranken die uit de fabriek komen.
Vermijd de supermarkt, want 95% van de producten zijn bespoten, bevatten chemicaliën, etc.
Zoek het internet af voor alternatieven; je steunt dan me
teen de kleine ondernemer.
* Doe aan beweging, vooral vlak voor het slapen gaan, in
de vorm van wandelen, gymmen, trampolinespringen e.d.
Neem nog een glas water met een theelepel magnesium om
ontspannen in slaap te vallen en acht uur heerlijk te slapen.
* Overwegen een bloedtest om te checken of je voldoende
vitaminen en mineralen in je lichaam hebt. De meeste mensen hebben namelijk tekorten. In dat geval zou je het kunnen
aanvullen met supplementen. Ook voor supplementen geldt:
zoek het internet af, want de meeste supplementen zitten
voor meer dan 50% vol met chemische vulstoffen, e.d.
Koop altijd capsules, poeders of vloeibare supplementen;
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we moeten zo snel mogelijk allemaal geïnjecteerd worden. Is
het je ook opgevallen dat vanaf dag 1 (maart 2020) uitsluitend vaccinaties de uitweg waren? Andere middelen werden
zelfs stomweg verboden.
Je kunt je dan vervolgens afvragen: wat is daar het doel van?
Want we hebben volgens Van Dissel sinds 1 mei 2020 geen
epidemie meer en dat zal vermoedelijk voor de meeste landen
gelden. Er is in feite helemaal geen pandemie geweest, gezien het sterftecijfer van gemiddeld 0,15%.
Zoek op YouTube naar: professor Theo Schetters.
Als er een prijs beschikbaar was voor hoe je mensen in verwarring krijgt, dan zou die naar Hugo de Jonge gaan.
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Hier is een Engelstalige site van de EMA waarop een aantal
vragen en antwoorden staan. We hebben de vraag over kinderen letterlijk vertaald.
Vraag: Kunnen kinderen worden ingeënt met het COVID-19
vaccin Janssen?
Antwoord: Het COVID-19 vaccin Janssen wordt momenteel
niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen. EMA heeft met
het bedrijf overeenstemming bereikt over een plan om in een
later stadium proeven met kinderen uit te voeren.
Dit soort teksten geloof je toch niet? Maar ze staan er echt!
(Handig als je de pagina kunt laten vertalen in het Nederlands.)
Waarom zou je gezonde kinderen überhaupt willen injecteren met een experimentele injectie in naam van preventie?
Moeten we ze dan ook maar meteen een chemokuur geven
... voor het geval dat ...?
Onderstaand een paar citaten van internet/twitter die je aan
het denken zetten:
‘Mensen nemen dat spuitje, niet omdat ze bang zijn voor corona, maar omdat ze hun vrijheid terug willen’.
‘De vaccinaties zijn er niet voor het virus; het virus is er voor
de vaccinaties’.
‘De besmettingen gaan omhoog. Oplossing: stoppen met
testen, maar dat is inmiddels ook een miljoenenindustrie’.
‘De meest gewassen lichaamsdelen tijdens de lockdowns
waren niet de handen, maar de hersenen’.

Als je je weerstand wilt verhogen, zul je de adviezen van de
overheid moeten negeren. Ga meer knuffelen, omhelzen,
zoenen, etc. en geef iedereen weer een hand.
Dit zijn nu net de sociale manieren om je weerstand te verhogen. Vermijd testen en prikken: dat geeft stress.
Hier een paar links voor nieuws dat de reguliere media kan
censureren (hoge uitzonderingen daargelaten) ...
Een college over gezondheid. Nederlandstalig. Goede voorlichting van begin deze maand, echter nu al een paar achterhaalde feiten; let goed op.
Dr. Hodkinson in de HIGHWIRE - we spelen met vuur!
Rapport van de USA Vaers van doden en gewonden ten gevolge van de ‘vaccinaties’. Engelstalig.
De Europese rapportage; de aantallen groeien schrikbarend.
In Australië is afgelopen week de eerste coronadode van
2021 geregistreerd. Er sterft dus één persoon en vervolgens
moeten 25 miljoen mensen in lockdown en de minister kondigt de Nieuwe Wereld Orde aan.
Nieuws van professor Sucharit Bhakdi; Engelstalig.
Je kunt denken wat je wilt van het FvD, maar het is de enige
partij in de 2e Kamer die niet naïef is en het wereldspel wél
doorheeft. Kijk en luister hier naar Gideon van Meijeren.
Hier een vraag van diezelfde Gideon van Meijeren, waarbij
minister president Rutte weer liegt en door de mand valt.
Een long-read, met zeer veel onderbouwing van ing. Vicki Van
Lommel, een wetenschapsjournaliste.
Als je sommige hierboven genoemde sites niet kent, wandel
er eens doorheen en lees wat meer berichten.
De informatie in sommige links is bijna niet te geloven. Maar
onthoudt: onze missie is de lezers te informeren hoe ze hun
gezondheid kunnen optimaliseren, zonder lichaamsvreemde chemicaliën waar ze ziek van worden. Dit is iets wat de
overheid zou moeten doen. Helaas is het tegenovergestelde
waar.
Klik hier voor eerdere nieuwsbrieven.
Wij wensen onze lezers veel wijsheid, veel zonneschijn voor
de benodigde vitamine D en mooie lees-, kijk- en leermomenten toe.
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In dit boek beschrijft dr. David Hamilton hoe we door
het gebruik van onze verbeelding ons afweersys
teem kunnen stimuleren
om ziekte en pijn te bestrijden. 1e hoofdstuk lezen?

Het rapport over de politie constateert dat de recente eruptie van geweld
samenhangt met enkele
andere, structurele problemen binnen de Nationale Politie.

Dr. Joe Dispenza leert je
hoe je je brein kunt gebruiken om te veranderen en je gezondheid een
boost te geven.
1e hoofdstuk lezen?
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Het woord waar experts
steeds over begonnen, tijdens de interviews van de
auteur, was ‘ontsteking’. De
sleutel ligt in het nemen van
eenvoudige stappen om dit
effect in het lichaam te verminderen.
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Steiner wijst ons erop
wat we inner
lijk zoal
kunnen doen voor de
gezondheid. Het maken
van innerlijke beelden
bij
voorbeeld. Dat versterkt ziel én geest.

Boek
op verzoek
0,00

Indien je boeken
wilt bestellen
die je niet kunt
vinden op onze
website, maar
die er wel ‘thuishoren’, laat het
ons aub weten.

Intuïtieve ontwikkeling van
Linda Keen geeft je handvatten om jouw spirituele
begaafdheid te ontwikkelen en te waarderen.
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In dit boek vind je een
radicale strategie om de
controle over je denkprocessen terug te krijgen en
je weer goed te voelen.

Binnen een dag voegen
we ze toe op onze site.
Mail ons a.u.b. met ideeën:
info@succesboeken.nl
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De band met je lichaam verbeteren, je
emoties doorgronden,
je gedachten onderzoeken en je weg vinden naar meer plezier,
genot en voldoening,
zijn enkele punten die
aan bod komen.

Een lichtvoetig boek,
vol grappige anekdotes,
troostende inzichten en
diepere waarheden die
de lezer kunnen helpen
zich te ontdoen van gevoelens van schaamte,
schuldgevoel en incompetentie.

Dit (duo)boek kan als
leidraad dienen bij het
leren omgaan met
hooggevoeligheid in de
Nieuwe Tijd. Het kan zowel ouders als mensen
zonder kinderen ondersteuning bieden.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl

“Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten,
maar de dogmatische meningen over de feiten.”
– Epictetus, Romeins stoïcijns filosoof (50-130)

Het gevecht van Facebook om de wereldheerschappij. In dit
boek wordt Facebooks
strijd van binnenuit
verteld. Het is een ongemakkelijke waarheid
die de wereld moet
kennen.

