De week van Ron

Waarschuwing
Deze kennis kan je bewustzijn blijvend vergroten

Beste verkenner,
Ik heb een rustige week gehad. Afgelopen weekend even bij mijn dochter langs
geweest in België. Het blijft toch wennen dat je kind niet meer in de buurt woont
maar gelukkig zit ze kort bij de grens met Nederland. Een kleine 2 uur rijden.
Ik ben wel blij dat ze geen vriendje in een land als Canada of Australië heeft want
dat is in deze tijd helemaal een drama met die doorgeslagen prikgekkies aan de
macht, de WEFjugend noem ik ze maar.
Ik zag Canada altijd als een beschaafd land waar je nog vrij kon werken en leven
maar onder tiran Trudeau is het snel afgegleden naar een politiestaat. Ik ben zelf
in 1976 in Ontario geweest, toen ook Toronto bezocht en ook de Niagara
watervallen bezocht en genoten van de mooie natuur destijds. Toen ook voor het
eerst Franse frietjes gegeten en in een Boeing 747 gevlogen.
Mij is altijd een verhaal bijgebleven dat er vroeger door de lokale inwoners een
kind werd geofferd, die werd dan in een bootje bij die waterval losgelaten. Geen
idee of dat verhaal klopt maar het maakte als puber wel veel indruk. Wie laat nu
zijn eigen kind omkomen? Dan zit er toch echt wel een steekje bij je los. In deze
tijd zie je weer narcisten die jonge jongens opofferen om hun oorlogen uit te
vechten terwijl ze zichzelf verbergen in hun bunkers en schuilplekken. Zij offeren
de kinderen op van anderen.
Later las ik verhalen dat dit offeren ook gebeurde bij het de Inca's. Kinderen die
500 jaar geleden door de Inca's geofferd werden, kregen eerst grote
hoeveelheden alcohol en cocabladeren toegediend om ze te versuffen. Dus
gekkies zijn er helaas altijd geweest.
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/inca-s-offeren-gedrogeerdekinderen/
Als ik nu zie met de prikgekte hoe miljoenen ouders niet doorhebben dat ze hun
kinderen mee laten doen aan een medisch experiment met onbekende gevolgen
op termijn denk ik, waarom offer je je kinderen op? Waarom stel je geen kritische
vragen?

Om anderen te redden? Want zo wordt het gebracht, je wilt oma of opa toch niet
ziek maken? Maar wat ze niet beseffen, als hun gezondheid zo broos is, denk je
dan echt dat ze niet kunnen sterfen aan welke bacterie, schimmel of virus dan
ook. Dan kan elke ziekmaker die bekende druppel zijn. Of die cocktail van
medicijnen blijkt ineens een killer te zijn, niet voor niets komen er ieder jaar heel
veel mensen in het ziekenhuis door zo'n cocktail.
In België kiezen ze voor prikdwang van medisch personeel, anders kun je gewoon
vertrekken. Maar als oma dan in het ziekenhuis ligt denk je dan echt dat het
bezoek, personeel of andere mensen die daar liggen oma niet alsnog kunnen
besmetten met iets? We leven nu eenmaal niet in een steriele wereld en ik denk
dan dat een ziekenhuis sowieso de slechtste plek is om te zijn als je weerstand al
laag is.
Jaren geleden heb ik het ziekenhuis in Zeist/Utrecht gewezen op het nut van UVC
licht om operatiekamers etc mee te ontsmetten, een mooie manier zonder die
chemische meuk maar er wordt helaas niets mee gedaan. Kapitalen gaan naar
medische apparatuur en afdelingen die moeten worden gesloten bij een
ziekenhuisbacterie maar een UVC robot zoals ze in China gebruiken gaat er niet
komen.
Dat is ook het beleid in Nederland, alles is op behandeling gericht en niet op
preventie.
Waarom krijgen die zieke mensen drankjes of toetjes bomvol fructose/suiker die
juist wondgenezing verminderen en ontstekingen bevorderen.
Fructose veroorzaakte een toename van de circulerende niveaus van proinflammatoire cytokines
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.742584/full
Waarom wordt er niet gekozen voor omega 3 vetten, bessen en vele andere
natuurlijke middelen die het herstel kunnen versnellen. Men focust teveel op
cholesterol en zout maar zouden moeten focussen op voeding die ontstekingen
remt, die de lever en nieren helpen, die zorgen voor gezonde darmen, de plek
waar je afweer zetelt.

En juist bepaalde medicatie kan je verder in de ellende brengen. Kortdurend
gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) wordt
geassocieerd met een eerste ziekenhuisopname voor hartfalen bij patiënten met
type 2 diabetes.
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Non-steroidalanti-inflammatory-drugs-linked-with-heart-failure-in-patients-with-diabetes
Ze gaan nu weer boosteren, benieuwd of de oversterfte de komende week ook
weer wordt geboosterd. De Volkskrant plaatste deze week een artikel met de
opmerking, waar komt die oversterfte toch vandaan. Ik denk dan, haal die kop uit
het zand. Ja onderzoek werd lastig omdat het om privacy regels ging, dus dan is
privacy ineens belangrijker als sterfte? De Volkskrant heeft jarenlang de
alternatieve geneeswijzen gedemoniseerd maar kijkt nu de andere kant op.
En let maar op. We werden bang gemaakt voor een Chinees virus (gemaakt met
Amerikaans geld) zodat ze andere zaken konden doordrukken. Nu doen ze
hetzelfde met energie, willens en wetens alles doen om de prijzen extra op te
drijven, dus half Nederland in de stress, goed voor de weerstand.
Maar het doel is hetzelfde. De 2030 agenda, oftewel de WEF agenda moet
versneld worden. Dus we moeten weer bang gemaakt worden met douche- en
stookangst. En als mensen niet vrijwillig meedoen dan drijven we gewoon de
prijzen flink op want daar is iedereen gevoelig voor. Nog even en we krijgen een
Thermostaatdown.
En dat we worden belazerd door Kaagzilla en haar tassendrager bij de VVD is wel
duidelijk. Ons gas is ineens een stuk goedkoper in België. Wij hebben al die 15%
eis van de EU bereikt maar toch is het niet genoeg voor de klimaatdrammer die
van de week op een conferentie gewoon zegt, alles moet wijken voor de
klimaatagenda, dus met andere woorden, zet mensen letterlijk in de kou deze
winter.
Vanuit Zwitserland hoor ik nog gekkere berichten. Iemand heeft denk ik teveel
sneeuw gesnoven deze week want je krijgt daar deze winter boetes tot aan
gevangenisstraf aan toe als je kachel boven de 19 graden staat, nog even en we
krijgen een klimaatpolitie, de Fransen zijn daar al mee bezig, die liepen ook voorop
bij lockdowngekte. En net zoals bij covid zie je weer dat ze een collectief plan
uitrollen want iedereen gebruikt weer dezelfde termen en dezelfde voorstellen.

De oorlogshitser bij de Europese commissie durfde deze week zelfs weer de term
"flatten the curve" te gebruiken, die werkte namelijk goed tijdens het begin vd
covid crisis dus wordt weer ingezet. Nog even en dan komt er geheid weer een
verplichte thermostaat met een begrenzer op de markt. Oh shit, die is er al, de
niet zo slimme meter. Die zagen ze zeker al aan komen, trust the (WEF) plan.
Laten we eerst eens flatten the curve toepassen op de kosten en salarissen van de
burocratische elite in Brussel en hun vlieg- en verhuisgedrag gaan aanpakken.
Ik zou ook het energiegebruik wel eens willen weten van het paleisje in Brussel en
Straatsburg. Laat ze gewoon thuiswerken en die grote panden dan ombouwen
naar AZC's want nu is men meer bezig met Russische roulette en nog meer
regeltjes om hun eigen toekomst veilig te stellen en spelen met vuur en dat tijdens
een gascrisis.
We wilde een vrij Europa maar hebben een vierde rijk gekregen dat nu ook al zelf
oorlogen wil gaan voeren, het liefst met een eigen leger. Maar we hebben de
NATO toch? Maar Ursula droomt van haar eigen leger als oud minister van
Defensie.
Schwab voorspelde vorige winter een volkswoede maar doordat de covidangst
afzwakte verdwenen de strenge regels en was de lont even uit het kruidvat. Maar
nu wordt de basis van elk bedrijf en huishouden aangetast door burocraten en
globalisten die Russische roulette willen spelen.
Probleem is alleen dat gewone mensen letterlijk de rekening krijgen en als die de
basiszaken niet meer kunnen betalen dan hebben ze weinig te verliezen. En
vergeet niet wat er gebeurde in Sri Lanka waar het WEF model al is uitgetest,
gevolgen waren hongersnood en een opstand, president verdreven.
Misschien is Nederland niet het eerste land waar het begint maar ik denk eerder
in zuidelijke landen waar men iets meer temperament heeft en minder last heeft
van de deugfaktor. Aan de andere kant kunnen de boeren wel eens een grotere
groep aan zich binden die mee gaat doen aan hun akties want als de overheid
mensen willens en wetens kapot maakt en niet wil luisteren dan kan de vlam zo
weer in de pan slaan. En het aantal boze mensen neemt nu alleen maar toe.

Ik zie verhalen dat bakkers tot 10 keer meer voor gas moeten gaan betalen. Als
dat zo blijft dan zal een brood of een frietje ineens 10 euro kunnen gaan kosten.
Omdat ik niet wil hamsteren op het moment zelf doe ik het ruim van te voren. Ik
heb genoeg havermout, roggebrood en knackebrod voor deze winterperiode en
nog wat basiszaken als olijfolie, zout, spirulina etc. Heb ook een soort
superpowerbank gekocht die zowel 220 als 12 volt als USB aansluitingen heeft en
die ik kan opladen met een inklapbaar zonnepaneel. Ook handig als je vaak
onderweg bent of van kamperen houdt. Het hele voedingsgebeuren heeft nog
geen 150 gekost dus dat is goed te doen.
Een waterfilter had ik al dus kan desnoods ook nog regenwater filteren. Misschien
dat ik voor nood nog een petroleumkacheltje koop. Heb wel een infraroodmat
gekocht voor onder mijn buro want heb het snel koud bij zittend werk, en als de
voeten en benen maar warm zijn.
Veel preppers willen cash geld achter de hand hebben mocht de
stroom of computersystemen uitvallen. Wat ik zelf al jaren doe is het wisselgeld
dat ik in de winkels terug krijg bewaren als backupgeld, ik betaal meestal met een
20-50 euro biljet en krijg dan altijd klein geld terug. Dan spaar je langzaam een
buffertje en kun je altijd nog cash betalen en zit je niet met lastige biljetten bij
kleinere aankopen zoals bijv voeding.
Bewaar dus met name het muntgeld en de kleine biljetten. Een paar honderd euro
cashgeld is geen luxe in deze tijd.
Sommige mensen kopen goud maar wat moet je daarmee? Zou je iets bij een boer
willen kopen in de buurt dan heb je meer aan klein geld want goud is gewoon
teveel waard en dus lastig als betaalmiddel. Een gram is al snel 70 euro waard.
Of het allemaal zover komt geen idee, had je voorspeld hoe gek mensen zouden
worden door een mad(e) in China virus dat nu ineens een verkoudheid wordt
genoemd. De angst en maatregelen hebben meer slachtoffers gemaakt maar
mensen willen het niet zien. De ene na de andere maakt een valpartij of wordt
onwel in het verkeer of tijdens sporten maar mensen willen het gewoon niet zien,
dit is NIET normaal.

Ik kan er weinig aan veranderen dus ik ga gewoon door tot het schip strandt.
Hopelijk worden veel meer mensen wakker. Ik ben genokt met Fakebook, kon dit
afgelopen weekend dan eindelijk dit ook posten en heb nu 2000 volgers op
Telegram en bijna 1000 leden in de Telegram groep. Voor mij is dat voldoende. Ik
focus nu puur op de wakkere medemens. De tijd van mensen op zaken wijzen die
het niet willen weten is voorbij.
Ik hoorde toevallig deze week Mike Donkers op de radio en die zei dat in de oorlog
veel Duitsers het echt niet wisten wat er gebeurde in de kampen want de media
en politici zwegen, er was geen internet in die tijd etc. Velen wisten het ook echt
niet.
In deze tijd is het anders. Het is nu een keuze om dingen te weten. Wie alleen de
mainstream media volgt kiest ervoor eenzijdig te worden voorgelicht. Wij zijn
anders dan Oost Europeanen, die wisten toen al dat je staatsmedia niet moest
geloven, wij moeten dat nog leren. In Amerika zag je dat eigenlijk bij de val van
CNN dat zich gedroeg als een staatszender, schurend langs de macht ipv kritisch
naar de macht dat je als media hoort te doen.
Omdat ik elke week pittige kost breng naast ook de positieve videos en nieuwtjes
wil ik voortaan de column afsluiten met luistermuziek die ik tegenkom op
Youtube. Mijn passies zijn namelijk nieuws en muziek dus de beide hersenhelften
komen aan bod. En dat stukje miste ik in mijn columns.
Dus we sluiten voortaan af met muziek onderaan de column zodat we toch met
een ander gevoel weer de wereld ingaan. De wereld waar we de nodige gekkies
hebben maar ook mensen hebben die mooie dingen maken, die om anderen
geven, die muziek als energetisch geneesmiddel maken. Niets zo mooi als zien dat
mensen met Alzheimer letterlijk tot leven komen door muziek uit hun jeugd af te
spelen, net of de hersenen ontwaken.
Daaraan kun je zien dat muziek een geneesmiddel is voor de geest/hersenen, de
plek waar ook veel ziektes beginnen door opgelopen trauma's in je leven. Hamer
ontdekte dat ziekte vaak voortkomt uit gebeurtenissen die je compleet
overdonderden en die blijven doorslepen. Ik denk dat die muziek wel eens de
sleutel kan zijn naar je genezing, naast het praten met mensen die je lief zijn.
Uiteindelijk is ook muziek een vorm van communicatie met zielsverwanten.

Voel je je boos of verdrietig grijp dan niet meteen naar fastfood, drank of
sigaretten maar kijk eens of muziek dat gevoel kan laten verdwijnen of ieder kan
afzwakken. Ook wandelen kan een manier zijn om je stressniveau te laten dalen.
Na een wandeling van 60 minuten in de natuur neemt de activiteit in
hersengebieden die betrokken zijn bij stressverwerking af. Het is aangetoond dat
een centraal hersengebied dat betrokken is bij stressverwerking, de amygdala,
minder wordt geactiveerd tijdens stress bij mensen die op het platteland wonen,
in vergelijking met mensen die in steden wonen, wat duidt op de potentiële
voordelen van de natuur.
https://www.leefbewust.com/wandelen-in-de-natuur-vermindert-stress/
Zelf heb ik ooit bij een burnout centrum gewerkt. Hun aanpak was eigenlijk een
mix van praten, muziek, schilderen, wandelen en een middagdutje. Het begint
vaak leren nee te zeggen tegen de eisen van anderen in je omgeving. Ik moet
mijzelf ook nog steeds afremmen want je wilt soms de wereld redden maar kunt
beter focussen op het planten van de zaadjes en het blijven delen van kennis en
ervaringen.
Dochterlief helpt mij nu met het verwerken van nieuws, ze heeft dezelfde
interesses maar ook die hooggevoeligheid mbt alle ellende in de wereld dus mijn
taak haar wat voorkennis te geven en hopelijk wil ze ooit het stokje overnemen.
Ik ga weer afronden, de slijmbeursontsteking is wel iets minder maar niet weg dus
ook een teken dat teveel op mijn schouder(s) heb genomen.
Ook ik heb nog mijn lessen te leren.
En een mooi voorbeeld van dit laatste is dit. Ik schreef dit voorafgaande op
donderdagavond maar de nacht erop volgend werd ik wakker met een soort
kramp in de benen. Maar normaal gesproken heb ik dat al snel door verzuring van
de voeten en magnesiumolie erop of magnesiumpoeder innemen geeft dan snel
verlichting maar nu dus niet.
Dit was ook anders, de pijn zat bovenop de voet en het leek of de voet afgekneld
werd vanaf het been.

Ook de vaten bovenop de voeten waren boller. Kon amper op de benen staan. Het
enige dat ik kon bedenken was, kan het een kaliumtekort zijn want heb gisteren
wel meer zoute dingen gegeten. Mijn vrouw was wakker geworden dus kon
gelukkig snel de kaliumpoeder halen beneden en idd erna geen last meer gehad
erna.
En dat is het lastige met dit soort klachten. Is het kramp, houd je vocht in de enkel
vast door warm weer en knelt daarom de voet af door teveel zout of was mijn
kaliumniveau sowieso te laag? Daarnaast heb je nog de balans van
calcium/magnesium die verstoord kan zijn.
Ik weet dat ik bij warm weer snel zweet en daardoor kalium verlies, als kind was ik
gek op kaliumrijke tomaten en tomatensoep. Wel altijd met een beetje zout erop
dus daar had ja al een soort balans van natrium en kalium.
Maar ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat ze kramp krijgen na veel ijs of kaas
eten. Met name kaas bevat veel calcium maar ook veel zout. Dus dat laatste kan
dus een disbalans veroorzaken met zowel magnesium als kalium. Heb je rare
klachten in benen of voeten of hoge bloeddruk kijk dan eens naar de relatie van
wat je eet en toename van klachten.
Ik weet dat Eric Berg vaak in zijn videos over hoge bloeddruk zegt dat de
geneeskunde zout als boosdoener bestempeld maar dat het probleem eigenlijk is
dat mensen te weinig kaliumrijke groente eten. Ook abrikozen en avocados zijn
een goede bron van kalium. Amandelen bevatten zowel calcium als magnesium
dus natuurlijke combinatie en in mijn ogen een superfood.
Veel mensen zijn gek op zoute chips of zoute nootjes, eten zo een zak leeg maar
doe je dit in de zomer wanneer je toch al meer kans op vochtophopingen hebt,
zeker als je boven de 50 bent, dan kan dit de nacht of dag erop wel voor hoofdpijn
of die kramp/afknelling zorgen. Het probleem is dus dat dan je natrium/kalium
balans flink verstoord kan zijn.
Omdat mijn voeten nu paar uur later niets meer mankeren was het deze keer dus
een kaliumprobleem. Ik heb dus voor nood nu in de badkamer naast mijn pot
magnesiumpoeder ook die pot kaliumpoeder staan want de trap naar beneden
gaat in zo'n situatie niet lukken. Misschien speelt dit ook een rol bij mensen op
leeftijd die van de trap komen rollen.

Maar goed, weer een stukje van mijn puzzel gevonden en misschien helpt deze
kennis jullie ook weer verder. Je mag rustig stukjes uit de column delen zolang je
maar de bron erbij noemt want mijn kennis is voor de public domain.
Alvast een fijn weekend gewenst,
Ron

De aanraders van deze week
Ernstige COVID-19 schaadt het immuunsysteem langer dan 6 maanden
De immuuncellen van patiënten die vroeg in de pandemie ziekenhuiszorg kregen
voor COVID-19, waren zes maanden later nog steeds aangetast. Een nieuwe studie
suggereert dat infectie door het SARS-CoV-2-virus significante effecten laat lang
nadat de patiënt symptoomvrij is. De resultaten zijn gepubliceerd in Frontiers in
Immunology.
https://liu.se/en/news-item/svar-covid-19-ger-langvariga-negativa-effekter-paimmunforsvaret
Wetenschappers in de VS en Canada hebben, met steun van Dr. Anthony Fauci's
National Institute of Allergy and Infectious Diseases, het Spaanse griepvirus tot
leven gewekt door middel van omgekeerde genetica, met het argument dat we
een gevaarlijkere versie van het virus moeten maken om betere vaccins te kunnen
maken ervoor – ook al bestaat de Spaanse griep niet meer in de natuur.
https://childrenshealthdefense.org/defender/fauci-deadly-spanish-flu-virus-cola/
Een nieuwe studie van de Universiteit van Colorado (CU) bevestigt opnieuw dat de
Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccins hun zogenaamde antilichamen afstoten en
doorgeven, zelfs aan andere mensen die ervoor kozen om niet gevaccineerd te
worden via aerosolen.
https://www.naturalnews.com/2022-09-08-study-covid-vaccines-shed-spread-viaaerosols.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.28.22274443v1

Wetenschappers hebben een eiwit geïdentificeerd dat bekend staat als sulfatase-2
en dat een cruciale rol speelt bij de schade veroorzaakt door reumatoïde artritis.
Een chronische ziekte waarbij het immuunsysteem de lichaamseigen
gewrichtsweefsels aanvalt, reumatoïde artritis treft naar schatting 1,5 miljoen
Amerikanen. De ontdekking, gepubliceerd in het tijdschrift Cellular & Molecular
Immunology, werpt een nieuw licht op de moleculaire processen die ontstekingen
veroorzaken bij reumatoïde artritis. Het zou op een dag ook kunnen leiden tot een
betere behandeling van de ziekte, die momenteel niet te genezen is.
https://news.wsu.edu/press-release/2022/09/08/study-identifies-key-proteinthat-drives-rheumatoid-arthritis-damage/
De rol van het microbioom in de darm- en systemische gezondheid krijgt al vele
jaren veel aandacht van onderzoekers. Nu is er steeds meer bewijs dat deze
verzameling micro-organismen in de menselijke darm ook de neurologische en
emotionele gezondheid van een persoon kan beïnvloeden, volgens een recent
perspectief artikel in Science door een UT Southwestern-onderzoeker.
https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year-2022/septemberstudies-link-between-microbiome-brain.html
Verhoogde niveaus van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) waren geassocieerd
met een hoger totaal cholesterol en niet-HDL-cholesterol in het bloed van
deelnemers aan de GenX-blootstellingsstudie. De oude PFAS-chemicaliën PFOS en
PFNA waren het sterkst geassocieerd met verhoogd cholesterol in vergelijking met
de andere chemicaliën, en de effecten waren meer uitgesproken bij oudere
mensen.
https://news.ncsu.edu/2022/09/elevated-cholesterol-found-in-genx-exposurestudy-participants/
Bill Gates heeft door de hoogste Indiase rechtbank een kennisgeving gekregen in
een vaccinmoordzaak van 126 miljoen dollar. De rijksoverheid heeft in het
onderzoeksrapport een verklaring afgegeven dat het overlijden van Dr. Snehal
Lunawat te wijten was aan bijwerkingen van het covishield-vaccin. Petitie wil ook
actie tegen sociale media zoals Facebook, YouTube, Google en de mainstream
media die valse verhalen en samenzweringstheorieën gebruiken dat vaccins
volkomen veilig zijn en het nieuws en informatie over bijwerkingen, ineffectiviteit
of falen van vaccins onderdrukken.
https://greatgameindia.com/bill-gates-vaccine-murder-case/

Borstimplantaten: meldingen van plaveiselcelcarcinoom en lymfomen rond
implantaten. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) informeert het
publiek over meldingen van kankers, waaronder plaveiselcelcarcinoom (SCC) en
verschillende lymfomen, in het littekenweefsel (capsule) dat zich rond
borstimplantaten vormt. De verschillende gerapporteerde lymfomen zijn niet
dezelfde als de lymfomen die in eerdere FDA-mededelingen zijn beschreven als
borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL). De
FDA leerde over deze rapporten door onze voortdurende post-market beoordeling
van borstimplantaten en onze voortdurende samenwerking met externe
belanghebbenden.
https://www.leefbewust.com/borstimplantaten-meldingen-vanplaveiselcelcarcinoom-en-lymfomen-rond-implantaten/
Alarmerende gegevens voor boosters laten zien hoe slecht de risicobatenverhouding is. Dr. Kelly Victory: "Die studie toonde aan dat voor elke 1
ziekenhuisopname die vermeden wordt bij een 18-29 jarige, je op basis van CDCgegevens overal 18-98 ernstige bijwerkingen kunt verwachten.
https://www.redvoicemedia.com/video/2022/09/alarming-data-for-boostersshow-just-how-bad-the-risk-benefit-ratio-is/
In augustus opnieuw oversterfte, vooral onder bewoners verpleeghuizen
https://www.ad.nl/binnenland/in-augustus-opnieuw-oversterfte-vooral-onderbewoners-verpleeghuizen~a0a75797/
Een suikerrijk dieet vernietigt darmmicroben
Een dieet met veel suiker brengt het microbioom uit balans, waardoor het lichaam
minder van de darmimmuuncellen aanmaakt die stofwisselingsstoornissen helpen
voorkomen.
https://www.nature.com/articles/d41586-022-02775-9
Landbouw zorgt voor meer dan 90% van de ontbossing in de tropen
Uit een nieuwe studie, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Science,
blijkt dat tussen de 90 en 99 procent van alle ontbossing in de tropen direct of
indirect wordt veroorzaakt door de landbouw. Toch resulteert slechts de helft tot
tweederde hiervan in de uitbreiding van de actieve landbouwproductie op het
ontboste land.
https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/Deforestationagriculture.aspx

Een bijzonder koude winter: hoe Trump de Europese aardgascrisis heeft helpen
veroorzaken. De nucleaire deal met Iran van 2015 bood Europa een manier om de
aardgasvoorziening te diversifiëren, maar in plaats daarvan werden Europeanen
overgelaten aan de genade van Rusland.
https://theintercept.com/2022/09/08/iran-deal-natural-gas-russia-sanctions/
Kinderen van de Staat | Official Trailer 2022
Kim Feenstra ging op zoek naar de vorderingen die sindsdien zijn gemaakt binnen
de Jeugdzorg en belandde in een cirkel van verdriet en pijn gedomineerd door
geld, macht en onmacht. Kim Feenstra heeft in haar zoektocht veel betrokkenen
gesproken. De verhalen zijn ronduit schokkend te noemen. Jeugdzorg blijkt in veel
gevallen een verdienmodel te zijn waar ouders en kinderen de dupe van zijn. Het
complexe systeem kent alleen een ingang, maar de uitgang wordt geblokkeerd
door alle belanghebbenden die het verdienmodel in stand willen houden. De
mensen waar het werkelijk om gaat, de ouders en de kinderen, stuiten op een
machtsblok van onmenselijke proporties. Een systeem gedomineerd door geld,
macht en onmacht. Op 9 september 2022 verschijnt deze ontluisterende
documentaire op Indepen.nl Een nachtmerrie over Jeugdzorg die werkelijkheid is,
en die tot op de dag van vandaag wordt gefaciliteerd door onze eigen overheid.
https://www.youtube.com/watch?v=YCMsiqgR5hM
https://indepen.nl/filmpagina/taken-kinderen-van-de-staat/
Wat weten we nu over de COVID-19 vaccin partijen?
Af en toe zie je een meme waarvoor een artikel moet worden geschreven. Ik
kwam deze onlangs tegen toen ik aan een artikel werkte waarin ik probeerde uit
te leggen waarom vaccins een plotselinge dood veroorzaken.
https://amidwesterndoctor.substack.com/p/what-do-we-now-know-about-hotcovid
Australië lijkt een aanzienlijke oversterfte te zien
We kunnen kibbelen over het exacte aantal extra sterfgevallen, maar het lijdt
geen twijfel dat Australië een aanzienlijk overschot heeft, niet vanwege COVID
(voor elke covid-sterfgevallen zijn er twee onverklaarbare niet-covidsterfgevallen). De precieze oorzaak van de stijging is onduidelijk. Maar een stijging
van het aantal sterfgevallen door dementie wijst op een versoepeling van de zorg
of regelrechte verlating. De toename van de sterfte aan diabetes suggereert dat
routinematige, op bewijs gebaseerde zorg is verlaten.
https://trusttheevidence.substack.com/p/australian-excess-deaths

U heeft misschien gehoord dat hoge niveaus van "slechte" cholesterol in uw bloed
uw risico op hartaandoeningen verhogen. Maar wist u dat cholesterol in voedsel
uw risico niet echt verhoogt?
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/zoe-science-nutrition/id1611216298
Het achteraf aanbrengen van woningisolatie kan het ontstaan van chronische
luchtwegaandoeningen zoals astma tot 10 procent verminderen, blijkt uit nieuw
onderzoek van de University of Otago. Het onderzoek, gepubliceerd in het
wetenschappelijk tijdschrift Indoor Air, vond dat isolatie ook kan helpen om de
symptomen te beheersen, met nog meer winst in huizen waar ook
warmtepompen waren geïnstalleerd.
https://www.otago.ac.nz/news/news/releases/otago0233298.html
Zwitserland draait door - binnenkort klimaatpolitie
Mensen in Zwitserland die de nieuwe verwarmingsregels van het land overtreden,
die verbieden om de temperatuur in de koudere maanden boven 19°C te zetten,
riskeren tot drie jaar gevangenisstraf.
https://summit.news/2022/09/07/swiss-face-up-to-3-years-in-prison-forviolating-heating-rules/
Stress van moeders tijdens zwangerschap veroorzaakt meer negatieve emoties bij
baby's
Zwangere mensen die van het ene op het andere moment grotere schommelingen
in stress hadden - ook wel labiliteit genoemd - hadden baby's met meer angst,
verdriet en angst toen ze drie maanden oud waren dan moeders met minder
stressvariabiliteit, meldt een nieuwe studie van de Northwestern University
waarin werd onderzocht hoe de ontwikkelingstraject begint al voor de geboorte.
https://news.northwestern.edu/stories/2022/09/mothers-stress-rollercoasterwhile-pregnant-linked-to-negative-emotions-in-babies/
Geld besparen? Koop witte ipv bruine eieren
Er bestaan veel vooroordelen over witte eieren. Ze zouden minder smaak hebben,
minder gezond zijn of niet rijzen in je cake. Maar in feite is er helemaal geen
verschil in kwaliteit, wijst de aflevering de KvW uit. Consumenten associëren
bruine eieren nog altijd met de traditionele, natuurlijke landbouw en witte eieren
met de agro-industrie, maar vandaag zegt de kleur van zijn schaal je niets over de
productie van het ei en het welzijn van de kip.

https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/13-09-2018/KN_1701384
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/zijn-bruine-eieren-beterdan-witte/
Cola light kan slecht zijn voor je hart
Experts ontdekten dat mensen die slechts 78 mg per dag consumeren,
vergelijkbaar met wat wordt aangetroffen in een half blikje frisdrank, tot een
tiende meer kans hebben op een hartaanval.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11188999/Artificial-sweeteners-badheart-not-safe-alternative-sugar.html
Grote zorgen Nederland over nieuwe Belgische bron PFAS-lozingen in
Westerschelde
Na de ophef over de PFAS-lozingen van de Belgische fabriek 3M, blijkt er op amper
vijf kilometer van de Nederlandse grens nog een belangrijke bron te zijn van PFASvervuiling. De Antwerpse afvalverwerker Indaver loost al jarenlang PFAS in het
water dat uitkomt in de Westerschelde.
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/grote-zorgen-nederland-over-nieuwebelgische-bron-pfas-lozingen-in-westerschelde
Er is geen energiecrisis in Europa, er is een leiderschapscrisis!
Ze gebruiken deze woorden als een middel voor psychologische oorlogsvoering ...
ze gebruiken hun verhaal om ons ertoe te brengen met hen mee te spelen en onze
rechten op te geven.
https://www.youtube.com/watch?v=1SQ7JHBrxoY
In de begindagen van de pandemie e-mailden Dr. Anthony Fauci en Francis Collins,
M.D., Ph.D., over coronavirussen die werden bestudeerd aan het Wuhan Institute
of Virology en over de vraag of ze geld naar het laboratorium hadden gestuurd
blijkt uit opgevraagde email.
https://childrenshealthdefense.org/defender/fauci-collins-nih-funding-wuhan-lableak-theory-emails/
Meer dan 55% van de kinderen in de leeftijd tussen 6 maanden en 2 jaar had een
"systemische reactie" na hun eerste dosis van de Pfizer-BioNTech of Moderna
COVID-19-vaccins, volgens gegevens die op 1 september door de Centers for
Disease Control zijn vrijgegeven en Preventie.

https://childrenshealthdefense.org/defender/babies-toddlers-systemic-reactioncovid-vaccine-cdc-et/
Tijdens een briefing van het Witte Huis over de nieuwe bivalente COVID-19boosterinjecties, drong Dr. Ashish Jha, Bidens COVID-19-responscoördinator, er bij
Amerikanen op aan om tegelijkertijd een griepprik en een COVID-19-injectie te
krijgen, bewerend dat "God gaf ons twee armen.”
https://childrenshealthdefense.org/defender/ashish-jha-flu-shot-covid-shotwhite-house-covid-response/
Een federale rechter beval dinsdag Dr. Anthony Fauci en de perssecretaris van het
Witte Huis om hun communicatie met vijf socialemediagiganten over te dragen.
De uitspraak vloeit voort uit een rechtszaak waarin wordt beweerd dat de
regering-Biden samenspande met de bedrijven om COVID-19-standpunten te
censureren die niet in overeenstemming waren met het officiële verhaal van de
regering.
https://childrenshealthdefense.org/defender/fauci-biden-administration-covidcensorship-emails-big-tech/
Laat zien dat je het snapt - Pierre Capel
https://www.youtube.com/watch?v=QwhJnS-PpUU
Een wetenschappelijke doorbraak door de Universiteit van Tel Aviv: Een team van
onderzoekers van de universiteit heeft aangetoond dat antilichamen die zijn
geïsoleerd uit het immuunsysteem van herstelde COVID-19-patiënten, effectief
zijn in het neutraliseren van alle bekende virusstammen, inclusief de Delta- en de
Omicron-varianten. Volgens de onderzoekers kan deze ontdekking de noodzaak
van herhaalde boostervaccinaties elimineren en het immuunsysteem van
risicopopulaties versterken.
https://www.gov.il/en/departments/news/researchers-identify-antibodies-thatmay-make-coronavirus-vaccines-unnecessary-9-sep-2022
Verpleegkundigen aansprakelijk voor schade aan patiënten uitgevoerd in opdracht
van artsen, oordeelt rechtbank in North Carolina
https://www.beckershospitalreview.com/legal-regulatory-issues/nurses-liable-forpatient-harm-carried-out-under-physicians-orders-north-carolina-court-rules.html

Stimulatie van de nervus vagus versterkt de communicatie tussen de maag en de
hersenen
Het zenuwstelsel neemt zintuiglijke prikkels op, verwerkt ze en veroorzaakt
reacties zoals spierbewegingen of pijnsensaties. Enkele jaren geleden werd een
netwerk in de hersenen geïdentificeerd dat gekoppeld is aan signalen uit de maag
en vermoedelijk het menselijke honger- en verzadigingsgevoel beïnvloedt. Nu
heeft een onderzoeksteam onder leiding van Prof. Dr. Nils Kroemer van de
Universitaire Ziekenhuizen van Tübingen en Bonn voor het eerst aangetoond dat
niet-invasieve stimulatie van de nervus vagus bij het oor de communicatie tussen
maag en hersenen binnen enkele minuten kan versterken. De
onderzoeksresultaten zijn momenteel gepubliceerd in het gerenommeerde
tijdschrift Brain Stimulation.
https://www.alphagalileo.org/en-gb/ItemDisplay/ItemId/224710?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/ItemDisplay/ItemId/224710
Ibuprofen en naproxen verhogen kans op hartfalen bij diabetici
Kortdurend gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen
(NSAID's) wordt geassocieerd met een eerste ziekenhuisopname voor hartfalen bij
patiënten met type 2 diabetes, volgens onderzoek gepresenteerd op ESC Congress
2022. "In onze studie claimde ongeveer een op de zes patiënten met diabetes
type 2 binnen een jaar ten minste één NSAID-recept", zegt eerste auteur Dr.
Anders Holt van het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen, Denemarken. "Over
het algemeen raden we patiënten altijd aan hun arts te raadplegen voordat ze
met een nieuw medicijn beginnen, en met de resultaten van deze studie hopen
we artsen te helpen het risico te verminderen als ze NSAID's voorschrijven."
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Non-steroidalanti-inflammatory-drugs-linked-with-heart-failure-in-patients-with-diabetes
Blootstelling aan luchtvervuiling in de eerste zes maanden van het leven heeft
invloed op de innerlijke wereld van darmbacteriën of microbioom van een kind,
op manieren die het risico op allergieën, obesitas en diabetes kunnen verhogen en
zelfs de hersenontwikkeling kunnen beïnvloeden, suggereert nieuw CU Boulderonderzoek.
https://www.colorado.edu/today/2022/09/01/how-pollution-changes-babys-gutand-why-it-matters

Vervuiling door kwik maakt eenden vatbaarder voor vogelgriep
Eenden die besmet zijn met kwikvervuiling hebben aanzienlijk meer kans om
vogelgriep te krijgen. Dit wijst op een andere manier waarop door de mens
veroorzaakte veranderingen in de natuurlijke wereld het risico op verspreiding van
virussen vergroten.
https://www.channelnewsasia.com/world/mercury-pollution-makes-ducks-morelikely-get-bird-flu-study-2924321
Klaus Schwab is de tovenaarsleerling
Hij is gek op het controleren en beheren van complexe, onderling verbonden, nietlineaire systemen, via een wereldwijde elite.
https://brownstone.org/articles/klaus-schwab-is-the-sorcerers-apprentice/
Een nieuwe methode om de ziekte van Parkinson op te sporen is vastgesteld door
talg te analyseren met massaspectrometrie. De studie, die vandaag is
gepubliceerd in het Journal of the American Chemical Society, heeft aangetoond
dat er lipiden met een hoog molecuulgewicht zijn die aanzienlijk actiever zijn bij
mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson.
https://www.manchester.ac.uk/discover/news/parkinsons-breakthrough-candiagnose-disease-from-skin-swabs-in-3-minutes/
Waarom martelen we kinderen?
In de afgelopen 30 maanden hebben we het leven en het onderwijs van kinderen
verwoest. We hebben ze in isolatie gedwongen, we hebben ze gedwongen de hele
dag maskers over hun gezicht te dragen, waardoor de normale ademhaling wordt
belemmerd en, nog belangrijker, hun vermogen om zich als normale mensen te
ontwikkelen onherstelbaar wordt geschaad.
https://thorsteinn.substack.com/p/why-do-we-torture-children
Hoe gaat het met de niet-gevaccineerde? Gezond maar onterecht behandeld
Een nieuwe internationale studie van 18.497 personen die niet zijn ingeënt tegen
COVID-19 toont mogelijk illegale discriminatie aan. "Dergelijke discriminatie en
beperking van vrijheden op basis van een medische keuze kan in strijd zijn met
relevante nationale antidiscriminatiewetten en internationale verdragen",
concludeerden de auteurs.
https://childrenshealthdefense.org/defender/unvaccinated-covid-misinformationdiscrimination/

Nieuwe cijfers van NHS Digital laten een afname zien van het aantal
schoolkinderen dat drugs gebruikt en sigaretten rookt, maar een stijging van het
vapen, waarbij 9% van de 11- tot 15-jarigen momenteel e-sigaretten gebruikt.
https://digital.nhs.uk/news/2022/decrease-in-smoking-and-drug-use-amongschool-children-but-increase-in-vaping-new-report-shows
Autorisaties voor noodgevallen door de FDA moeten worden gestopt
De meeste mensen zijn nu immuun, hebben een vorm van immuniteit. Het slaat
nergens op om deze EUA's toe te staan. Waarvoor? Waar is het ondersteunende
bewijs voor een mandaat?
https://palexander.substack.com/p/eua-emergency-use-authorizations
Wordt de oorlog in Oekraïne gedreven door internationale landbouwmonopolies?
In de afgelopen anderhalf jaar hebben de bedrijven van Monsanto, Cargill en
DuPont langzaamaan veel aspecten van het Oekraïense landbouwsysteem
overgenomen. Dit omvat het omzeilen van landmoratoria, investeringen in
productiefaciliteiten voor zaden en inputs en het verwerven van productie-,
verwerkings- en transportfaciliteiten voor grondstoffen.
https://www.counterpunch.org/2022/09/07/is-the-war-in-ukraine-driven-byinternational-agriculture-monopolies/
Covid veel gemakkelijker te verklaren met lablek verhaal
In het weekend heeft Dr. Richard Ebright van de Rutgers University uiteengezet
wat ik alleen kan omschrijven als een vernietigende chronologie van indirect
bewijs ter ondersteuning van de zaak voor Covid-19 die uit een laboratorium in
Wuhan komt, in plaats van via natuurlijke oorsprong.
https://quoththeraven.substack.com/p/covid-much-more-easily-explained
Fysieke activiteit en inperken zittijd verlaagt risico op borstkanker
Het verhogen van de fysieke activiteitsniveaus en het terugdringen van de zittijd is
zeer waarschijnlijk om het risico op borstkanker te verlagen, vindt onderzoek dat
is ontworpen om het bewijs van oorzakelijk verband te versterken.
https://www.leefbewust.com/fysieke-activiteit-en-inperken-zittijd-verlaagt-risicoop-borstkanker/

Is zelfgemaakte babyvoeding beter?
- 94% van alle voedselmonsters die we hebben getest, bevatten detecteerbare
hoeveelheden giftige zware metalen: 94% van de babyvoeding die in de winkel
wordt gekocht en 94% van de zelfgemaakte puree en voedingsmiddelen van
familiemerken.
- Rijstwafels en gepofte rijstgraan zijn sterk verontreinigd met arseen. Ze bevatten
hogere niveaus van anorganisch arseen (de giftige vorm van arseen dan enig
ander getest voedsel. Beide vallen op als voedsel dat zowel voor kinderen als
volwassenen moet worden vermeden.
- Lood-, arseen- en cadmiumgehaltes zijn hoog in sommige verse wortelen en
zoete aardappelen. We raden ouders aan de bron te variëren door elke week uit
verschillende merken, variëteiten of winkels te kiezen om te voorkomen dat ze
per ongeluk vaak een bron met veel metaal serveren.
https://www.leefbewust.com/is-zelfgemaakte-babyvoeding-beter/
3 tot 5 kopjes koffie per dag kunnen 'grootste antidiabetische werking' hebben
https://www.express.co.uk/life-style/health/1664416/type-2-diabetes-symptomsdaily-coffee-lower-risk-diet-treatment
Suzanna Newell deelt haar verhaal over vaccinatieschade
Menselijke onwetendheid kan maar zo ver gaan. Ik besloot met individuen te
praten om hun letselverhalen te documenteren om licht te werpen op een
onderwerp dat verborgen was in duisternis. Suzanna Newell is een overlevende
van het vaccin.
https://www.americaoutloud.com/a-pandemic-of-trauma-suzanna-newell-sharesher-vaccine-injury-story/
mRNA COVID-injectie herschikt en ondermijnt het natuurlijke aangeboren en
adaptieve immuunsysteem
https://palexander.substack.com/p/pre-exposure-to-mrna-lnp-inhibits
Groene energie niet het antwoord op wereldwijde energiecrisis
https://www.naturalnews.com/2022-09-06-green-energy-not-the-answer-energycrisis.html

Antidiabetische medicatie kan mensen met musculoskeletale pijn helpen
Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat het veelgebruikte medicijn voor
diabetes type 2, metformine, andere aandoeningen kan helpen verbeteren. In een
recente studie hebben onderzoekers ontdekt dat het ook gunstig kan zijn voor
mensen die last hebben van musculoskeletale pijn. De studie informeert
gezondheidswerkers die zorgen voor mensen met diabetes type 2 en die lijden
aan verschillende soorten musculoskeletale pijn.
https://keck.usc.edu/anti-diabetic-drug-may-help-those-with-musculoskeletalpain/
Verplichte vaccinaties en een herinvoering van het coronapaspoort?
De Wetenschappenlijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) sluit verplichte
vaccinaties niet uit en pleit voor de herinvoering van het coronapaspoort. Uit
WOB-documenten blijkt wederom dat er niet de waarheid is gesproken over het
betreffende coronatoegangsbewijs door toenmalig minister Hugo de Jonge.
Redacteur David Boerstra ontcijfert de zwartgelakte documenten voor ons.
https://www.youtube.com/watch?v=a4KrbLVTUUA
Verband tussen SARS-CoV-2 en het chronisch vermoeidheidssyndroom
Sinds het begin van de pandemie wordt vermoed dat SARS-CoV-2 het chronisch
vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) veroorzaakt. Een goed gecontroleerde studie
uitgevoerd door een groep onderzoekers van Charité – Universitätsmedizin Berlin
en het Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) heeft nu aangetoond
dat, zelfs na milde COVID-19, een subgroep van patiënten symptomen ontwikkelt
die voldoen aan de diagnostische criteria voor ME/cvs.
https://www.leefbewust.com/verband-tussen-sars-cov-2-en-het-chronischvermoeidheidssyndroom/
Aangifte tegen minister Hugo de Jonge aan de Tweede kamer- Mordechai Krispijn
en Gideon van Meijeren
De grootste aangifte in Nederland tegen één persoon ooit werd op 6 september
2022 aangeboden als petitie aan de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Gideon van
Meijeren nam haar in ontvangst. De organisatie achter de aangifte tegen Hugo de
Jonge geeft het maar niet op. Dinsdag 6 september bood organisator Mordechai
Krispijn de aangifte aan in de vorm van een petitie.
https://www.youtube.com/watch?v=YuYpRYa29s4

De combinatie van sauna en lichaamsbeweging verlaagt het risico op hart- en
vaatziekten meer dan lichaamsbeweging alleen. Acht weken regelmatig baden in
de sauna en lichaamsbeweging bleek superieur te zijn aan alleen
lichaamsbeweging voor de verbetering van drie belangrijke risicofactoren voor
hart- en vaatziekten (HVZ) in de algemene bevolking. In het bijzonder leidde de
toevoeging van regelmatig saunabaden aan regelmatige lichaamsbeweging tot
een verdere toename van de cardiorespiratoire fitheid en tot aanzienlijke
verlagingen van de systolische bloeddruk en het totale cholesterolgehalte ten
opzichte van regelmatige lichaamsbeweging.
https://www.jyu.fi/en/current/archive/2022/08/combining-sauna-and-exerciselowers-cardiovascular-disease-risk-more-than-just-exercise
Stamcel-gentherapie toont belofte in ALS studie. Cedars-Sinai-onderzoekers
hebben een onderzoekstherapie ontwikkeld met behulp van steuncellen en een
beschermend eiwit dat langs de bloed-hersenbarrière kan worden afgegeven.
Deze gecombineerde stamcel- en gentherapie kan mogelijk zieke motorneuronen
in het ruggenmerg beschermen van patiënten met amyotrofische laterale
sclerose, een fatale neurologische aandoening die bekend staat als ALS of de
ziekte van Lou Gehrig.
https://www.cedars-sinai.org/newsroom/stem-cell-gene-therapy-shows-promisein-als-safety-trial/
De Jensen show met Dr. Michael Yeadon
https://jensen.nl/gast-dr-michael-yeadon-de-jensen-show-500/
Deze mensen vd Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zijn dus voor
een vaccinatieplicht: Corien Prins, Catrien Bijleveld, Arnoud Boot, Mark Bovens,
Frans Brom, Godfried Engbersen, Ernst Hirsch Ballin, Suzanne Hulscher, Marianne
de Visser, Casper G. de Vries.
https://www.rd.nl/artikel/989039-wrr-bereid-je-nu-voor-op-nieuwe-coronagolf
Antidepressiva maken mensen kwetsbaarder om in de toekomst depressief te
worden
https://www.youtube.com/watch?v=5dFUofTi6fI

Hoe Tesla het bereik van je occasion kan begrenzen met losgeld.
https://www.youtube.com/watch?v=w9dhgayi6j8
De bekrompenheid van de training voor algemeen arts heeft uiteindelijk mijn
carriere als algemeen arts beindigd. Ik heb me aangesloten bij een groep artsen
die covid behandelen en ben zo langzamerhand in een wereld van mensen die
echt om elkaar geven terecht gekomen! “Het is hier, waar mijn hart wilt dat ik
ben."
https://odysee.com/@CafeWeltschmerz:f/tom-zwitser--niek-rogger-en-alexanderwalraven---science-summit-uncensored-----:5?src=embed
Hoe een eenzame advocaat gedwongen quarantainekampen in New York stopte
Als je denkt dat Amerika nooit quarantainekampen zou hebben gedwongen, denk
dan nog eens goed na. De New Yorkse gouverneur Kathy Hochul vaardigde een
richtlijn uit om precies dat te doen, totdat advocaat Bobbie Anne Cox in de weg
stond. Cox zei dat het een strijd van David tegen Goliath was, maar ze rekruteerde
bondgenoten en won de rechtszaak. De strijd is echter misschien nog niet
gestreden, legt Cox uit.
https://www.youtube.com/watch?v=bD120aWvhRM
Blootstelling aan luchtvervuiling in de eerste zes maanden van het leven heeft
invloed op de innerlijke wereld van darmbacteriën of microbioom van een kind,
op manieren die het risico op allergieën, obesitas en diabetes kunnen verhogen en
zelfs de hersenontwikkeling kunnen beïnvloeden blijkt uit nieuw onderzoek.
https://www.colorado.edu/today/2022/09/01/how-pollution-changes-babys-gutand-why-it-matters
Baby's omgeving Chemours via moedermelk blootgesteld aan te veel PFAS
Door het drinken van moedermelk krijgen baby’s die rondom de chemische
fabriek van Chemours in Dordrecht wonen, gemiddeld tien keer meer PFAS binnen
dan wat op basis van de gezondheidsnorm veilig wordt geacht.
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/babys-omgeving-chemours-viamoedermelk-blootgesteld-aan-te-veel-pfas

Verband tussen gebruik van elektronische apparaten en parameters voor
spermakwaliteit bij gezonde mannen die zijn gescreend als potentiële
spermadonoren. De dagelijkse beltijd was significant met een lagere
spermaconcentratie en het gebruik van headsets tijdens een gesprek prei de
negatieve tussen de dagelijkse beltijd en de beweeglijkheid van het sperma te
verergeren.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36058315/
Effecten van radiofrequente elektromagnetische velden die worden uitgezonden
door mobiele telefoons en wifi-routers op de groeisnelheid en gevoeligheid van
Enterococcus faecalis voor antibiotica. Blootstelling aan RF-EMF veranderde de
antimicrobiële gevoeligheid van de E. faecalis aanzienlijk. Terwijl de gevoeligheid
van de bacteriën significant afnam na 6 uur blootstelling, verhoogde een langere
blootstellingstijd (bijv. blootstelling gedurende 24 uur) de gevoeligheid van de
bacteriën voor alle antibiotica. Bovendien werd gevonden dat de bacteriën de
neiging hadden terug te vallen naar hun vroege staat. Bovendien vertoonden de
niet-blootgestelde E. faecalis een langzamere groeisnelheid dan de bacteriën die
waren blootgesteld aan RF-EMV's.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36059281/
Israëls Green Pass-beleid: een kroniek van een voorspelde tragedie
In een recent artikel laten Hafsi en Baba (2022) zien hoe collectieve
gezondheidsangst, gevoed door politiek angstig leiderschap, in de meeste landen
een trapsgewijze, isomorfe reeks overdreven reacties had gegenereerd. Muller
(2021) laat op dezelfde manier zien hoe de valkuil van wat zij 'performative
scientism' noemt, heeft geleid tot een besluitvormingsproces dat geheimzinnig,
paternalistisch is en afwijkende opvattingen afwijst. Dit resulteerde in een
buitensporige afhankelijkheid van en vertrouwen in catastrofale projecties die de
handhaving van een agressief lockdown- en vaccinatiebeleid informeerden,
ongeacht hun tol op de volksgezondheid en het vertrouwen.
https://brownstone.org/articles/israels-green-pass-policy-a-chronicle-of-atragedy-foretold/
Klokkenluider van het Pentagon zegt dat er bewijs is dat de oorsprong van COVID19 een laboratorium is
https://www.naturalnews.com/2022-09-05-whistleblower-release-of-evidencecovid-lab-origins-imminent.html

Speelt verstoring circadiane een rol bij psychische stoornissen?
In een nieuwe studie in het tijdschrift Translational Psychiatry veronderstellen
wetenschappers dat circadiane ritmeverstoring (CRD) een psychopathologische
factor is die een breed scala aan psychische aandoeningen deelt. Onderzoek naar
de moleculaire basis ervan zou de sleutel kunnen zijn tot het ontsluiten van betere
therapieën en behandelingen.
https://www.futurity.org/circadian-rhythm-disruption-mental-health-disorders2794502/
Hoe milieuactivisme het milieu vernietigt
De oorzaak van het milieubewustzijn is getransformeerd om in wezen iedereen
die ademt tot criminelen te maken. Het is een instrument van onderdrukking
geworden, een excuus voor tirannie. Bedrijven, overheden en miljardairs hebben
allemaal het concept van milieubescherming verdraaid om hebzucht en kwaad op
het hoogste niveau te dienen.
https://www.youtube.com/watch?v=b_5dMQwnRTg
Hele Duitse economie wordt ondergedompeld in donkere middeleeuwen
Energie is in Duitsland zo duur geworden dat de (aanstaande voormalige)
economische grootmacht van Europa nu een productiestop ziet die het land - en
uiteindelijk het hele continent - dreigt in te storten.
https://www.naturalnews.com/2022-09-05-germany-economy-dark-agesinflation-manufacturers-halt-production.html
Een groeiend aantal onderzoeken laat zien dat het netvlies dunner is bij mensen
met de ziekte van Alzheimer, als gevolg van het celverlies dat een kenmerk is van
de neurodegeneratieve ziekte.
https://theconversation.com/a-window-to-the-brain-the-retina-gives-away-signsof-alzheimers-disease-and-could-help-with-early-detection-188655
Een nieuwe studie heeft geconcludeerd dat er geen duidelijk bewijs is dat COVID19 door vleermuizen is overgedragen
https://phys.org/news/2022-09-evidence-covid-transmitted.html
Wetenschappers gebruiken 'slaapleeftijd' om gezondheid op lange termijn af te
leiden. Cijfers vertellen een verhaal. Van uw kredietscore tot uw leeftijd,
statistieken voorspellen verschillende uitkomsten, of het nu gaat om uw kans om
een lening te krijgen of uw risico op hartaandoeningen.

Nu hebben Stanford Medicine-onderzoekers een andere veelzeggende maatstaf
beschreven - een die sterfte kan voorspellen. Het heet slaapleeftijd. Slaapleeftijd
is een verwachte leeftijd die correleert met iemands gezondheid op basis van hun
slaapkwaliteit.
https://scopeblog.stanford.edu/2022/08/31/scientists-calculate-sleep-agemortality/
Spike-eiwitten na vaccinatie zijn persistent - ze verlaten het lichaam niet snel
Terwijl niemand keek, verwijderden de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding
en -preventie (CDC) stilletjes een beetje informatie van hun website en
beweerden dat de spike-eiwitten in (Johnson & Johnson, AstraZeneca) of
geproduceerd door (Moderna, Pfizer-BioNTech) Wuhan coronavirus (Covid-19)
"vaccins" verdwijnen vrij snel na injectie - een claim die blijkbaar onjuist is.
https://www.naturalnews.com/2022-09-05-covid-vaccine-spike-proteinspersistent-dont-leave.html
Consortium onderzoekt oorzaken van ME/CVS
Volgens schattingen zijn ongeveer 300.000 personen in Duitsland getroffen door
ME/cvs, waaronder ongeveer 40.000 jongeren onder de 18 jaar. Naast chronische
vermoeidheid omvatten hun symptomen vaak spierpijn en neurologische
klachten, zoals geheugenstoornissen. Veel patiënten hebben grote moeite om met
het dagelijkse leven om te gaan. “Dit ziektebeeld is al tientallen jaren bekend,
maar de oorzaken zijn grotendeels onbekend. Het resultaat is dat, hoewel er
pogingen zijn om sommige symptomen te verlichten, er momenteel geen
effectieve therapie is”, zegt Dr. Anna Aschenbrenner, groepsleider in
systeemgeneeskunde bij DZNE in Bonn. “Het is bekend dat ME/cvs optreedt na
ernstige infecties, bijvoorbeeld in de nasleep van mononucleosis, herpesinfectie of
COVID-19. Als gevolg van de COVID-19-pandemie zal het aantal gevallen naar
verwachting aanzienlijk toenemen. Deze vallen binnen het spectrum van klachten
dat lang-COVID wordt genoemd.”
https://www.leefbewust.com/consortium-onderzoekt-oorzaken-van-me-cvs/
Bewijs dat Israël ernstige veiligheidsproblemen vaccins vond en heeft verdoezeld
Israël begon pas met het verzamelen van veiligheidsgegevens een jaar na het
vaccinprogramma. Ze verzamelden zes maanden aan gegevens en ontdekten dat
de vaccins niet veilig waren, dus logen ze erover tegen de wereld.
https://stevekirsch.substack.com/p/exclusive-proof-that-the-top-israeli

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat wonen in sociaal-economisch
achtergestelde buurten verband houdt met verminderde vruchtbaarheid
Mensen die in sociaaleconomisch achtergestelde buurten wonen, gemeten aan de
hand van de "gebiedsdeprivatie-index", hadden ongeveer 20 procent minder kans
om zwanger te worden in een bepaalde menstruatiecyclus dan mensen die in
buurten met meer middelen wonen, volgens een nieuwe studie onder leiding van
onderzoekers van de School of Public Health en de Oregon State University.
https://www.bu.edu/sph/?post_type=bu-article&p=215938
Het onderscheid tussen overheid en privaat belang vervaagt steeds meer
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) geeft al vijf jaar lang
meer dan een miljoen euro subsidie aan de beroepsactivisten van Sea Rangers
Services om actie te voeren voor duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties. Sinds kort hebben ze er een nieuwe taak bij: het bespioneren van
Nederlandse vissers.
https://rumble.com/v1iecr5-20220902-blckbx-today-blok-3-rypke.html
RutteVier gaat uw pensioen lager en onzekerder maken. Het kabinet staat op het
punt om twee zeer schadelijke veranderingen aan de brengen in de Nederlandse
pensioenen
https://www.wyniasweek.nl/ruttevier-gaat-uw-pensioen-lager-en-onzekerdermaken/
Zonnestormen die het magnetisch veld van de aarde verstoren, kunnen in de VS in
enkele jaren tot 5500 hartgerelateerde sterfgevallen veroorzaken. De zon
doorloopt cycli van hoge en lage activiteit die zich ongeveer om de 11 jaar
herhalen.
https://www.newscientist.com/article/2324402-solar-storms-may-cause-up-to5500-heart-related-deaths-in-a-given-year/
Is straling van uw mobiele telefoon of zendmasten schadelijk ?
Het wetenschappelijke debat is aan de gang. Zijn wetenschappelijke conclusies
gekoppeld aan de belangen van degenen die de studies financieren? Hoe zorgen
overheden ervoor dat de straling binnen gezonde grenzen blijft? Wat gebeurt er
met insecten als 5G volledig wordt uitgerold? Deze vragen en nog veel meer
worden onderzocht in deze film, Er hangt iets in de lucht.
https://www.youtube.com/watch?v=Q89Gv2P3RH8

Als ze niet willen dat u uw geld meer dan 5 mijl van uw huis kunt gebruiken, wordt
uw geld 5 mijl van uw huis uitgeschakeld.
https://rumble.com/v1igvpp-executive-order-14067-explained-.html
Terwijl in Engeland een onafhankelijke onderzoekscommissie de onderbouwing
van de vele genomen maatregelen gaat evalueren, en diverse ministers uit de
school klappen hoe slecht de besluitvorming was, gebeurt niets van dat in
Nederland. Het is zelfs zo dat de Raad van State zonder enige evaluatie vindt dat
maatregelen als avondklok, Coronatoegangsbewijs en schoolsluitingen ook in de
nieuwe wet Publieke Gezondheid opgenomen zou moeten worden.
https://www.maurice.nl/2022/09/04/zo-ziet-de-nederlandse-evaluatie-van-decovid-19-maatregelen-er-uit/
En ook bij de nieuwe vaccinatiecampagne houdt men zich niet aan procedures en
jarenlange ervaringen Zelfs terwijl de virulentie van Omikron laag is en al 40% van
de Nederlanders Omikron heeft gehad, houdt men zich niet aan de eigen
procedures en ervaringen rond natuurlijke immuniteit.
https://www.maurice.nl/2022/09/03/nieuwe-vaccinatiecampgen/
Één van de ernstigste overheidsmislukkingen van de moderne tijd
Terwijl in Nederland de regeringspartijen een evaluatie van het gevoerde beleid
vanaf maart 2020 blokkeren en de media zich daar amper druk om maken, ligt in
Engeland de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de overheid wel op tafel.
In The Sunday Times stond daar een vernietigend artikel over geschreven door
een ex-rechter van de Hoge Raad.
https://maurice.nl/2022/08/29/overheidsmislukking/
De helft van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te
nemen. Terwijl 40% van de Nederlanders al Omikron heeft gehad is toch de helft
van degenen van plan de nieuwe booster te gaan nemen. Maar daarover worden
de deskundigen in Nederland niet doorgezaagd. Ook zien we hoe de
goedkeuringsprocedures bij die nieuwe vaccinatieronde weer bij het groot vuil is
gezet.
https://www.maurice.nl/2022/09/02/helft-omikron-booster/

Het Young Global Leaders-programma van het World Economic Forum, het
vermeende geesteskind van Klaus Schwab, is eigenlijk een bijna exacte replica van
Henry Kissinger's International Seminar dat oorspronkelijk werd uitgevoerd vanuit
Harvard en werd gefinancierd door de CIA.
https://unlimitedhangout.com/2022/08/investigative-reports/the-kissingercontinuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/
De Engelse overheid is een grote hoeveelheid noodrantsoenen aan het inslaan
https://www.youtube.com/watch?v=fqJsSWpb4e8
Uitgelekte vergadering van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid: COVIDshot-bijwerkingen 'noch mild, noch op korte termijn' (27.30)
Neil Oliver interviewde dr. Yaffa Shir Raz en professor Retsef Levy over een
uitgelekte interne vergadering van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid
waarin de effecten van de Pfizer COVID-19-injectie werden besproken.
Verklaringen van functionarissen in de opname suggereren dat bijwerkingen niet
mild of van korte duur zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=rGSK3mXrbXY&feature=emb_title
Uveïtis na de SARS-CoV-2 vaccinatie
Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Uveïtis wordt gebruikt als
een verzamelnaam voor inwendige oogontstekingen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055601/
Vaping leidt naar nicotine verslaving
Ik noemde in mijn columns al vaak het vapen door jongeren als een opstapje naar
het gewone roken ipv een oplossing omdat de meerderheid nooit eerder had
gerookt. Een nieuwe studie toont nu ook aan dat 68% van de adolescenten die esigaretten hadden geprobeerd, zeiden dat ze nog nooit "conventioneel" roken
hadden geprobeerd.
https://news.sky.com/story/teen-vaping-has-become-a-route-into-nicotineaddiction-rather-than-out-of-it-expert-warns-12689523

Ze verzonnen een virus en noemden het BA.2.75. En geven het nu toe
Onderzoekers in Zweden hebben ontdekt dat, verbazingwekkend genoeg, de
nieuwe Omicron-subvariant BA.2.75 net zo kwetsbaar is voor de bestaande
mRNA-inoculaties als het oorspronkelijke virus. Of deden ze dat niet?
https://newsletter.allfactsmatter.us/p/study-shows-omicron-ba275-isnot/comments
Hoe zoetstoffen diabetes en overgewicht aanjagen
De onderzoekers ontdekten dat twee weken na het consumeren van alle vier de
zoetstoffen de samenstelling en functie van het microbioom en van de kleine
moleculen die de darmmicroben afscheiden in het bloed van mensen veranderde elke zoetstof op zijn eigen manier. Ze ontdekten ook dat twee van de zoetstoffen,
sacharine en sucralose, de glucosetolerantie - dat wil zeggen het juiste
glucosemetabolisme - bij de ontvangers sterk veranderden. Dergelijke
veranderingen kunnen op hun beurt bijdragen aan stofwisselingsziekten.
https://scitechdaily.com/research-shows-that-artificial-sweeteners-can-haveunexpected-effects-on-the-body/
Geboorten in Engeland zijn ingestort en komen NIET meer terug
Levendgeborenen daalden in Engeland met 14% vanaf mei 2022, en de daling lijkt
te verergeren en niet te herstellen.
https://igorchudov.substack.com/p/uk-births-in-england-collapsed-and
Veelvoorkomende kinderziekte gebracht als tomatengriep
Vooraanstaande clinici en medische onderzoekers in India zeggen verbijsterd te
zijn over de berichten in de media waarin hand-, mond- en klauwzeer (HFMD) een veel voorkomende, relatief milde, virale infectie die kinderen treft - wordt
afgeschilderd als veroorzaakt door een nieuw virus dat verantwoordelijk is voor
wat wordt genoemd als 'tomatengriep'.
https://www.alphagalileo.org/en-gb/ItemDisplay/ItemId/224652?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/ItemDisplay/ItemId/224652
Hoe de darm kan helpen om COVID-19 te stimuleren
"Onze studie voegt verder bewijs toe dat COVID-19 veel meer kans heeft om
cellen in de darm te infecteren en serotonineniveaus te verhogen door directe
effecten op specifieke darmcellen, waardoor de ziekteresultaten mogelijk
verergeren", zegt professor Keating.

https://news.flinders.edu.au/blog/2022/09/03/how-the-gut-may-help-to-drivecovid-19/
Studie roept bezorgdheid op over de effectiviteit van het apenpokkenvaccin
De studie vond dat twee doses van het vaccin relatief lage niveaus van
neutraliserende antilichamen tegen het apenpokkenvirus induceerden, en die
antilichamen hadden een slecht neutraliserend vermogen.
https://www.statnews.com/2022/09/02/study-raises-concerns-about-theeffectiveness-of-the-monkeypox-vaccine
1 op de 100 tieners ontwikkelde een hartontsteking na de tweede Pfizer injectie
Cardioloog Anish Koka zei dat drie van de 301 kinderen die deelnamen aan het
onderzoek myocarditis (de ontsteking van de hartspier) of pericarditis (de zwelling
en irritatie van het dunne, zakachtige weefsel rond het hart of het hartzakje)
ontwikkelden na de tweede Pfizer-mRNA-injectie.
https://www.naturalnews.com/2022-09-02-teens-develop-heart-inflammationsecond-pfizer-injection.html
NIH kan nog steeds belastinggeld naar EcoHealth Alliance sturen
Na publieke verontwaardiging mogelijk gemaakt door onafhankelijke
mediaberichten, zei het National Institutes of Health (NIH) dat het een contract
tussen EcoHealth Alliance en het laboratorium in Wuhan, China, waar het Covidvirus naar men denkt te zijn ontstaan, heeft geschrapt.
https://freepressers.com/articles/nih-may-still-send-taxpayer-dollars-toecohealth-alliance
Energiebedrijf neemt controle over thermostaten over met slimme meters
Ongeveer 22.000 huishoudens in Colorado verloren onlangs de mogelijkheid om
hun thermostaten te bedienen nadat het energiebedrijf de controle over hen
tijdens een hittegolf had overgenomen.
https://stopsmartmeters.com.au/2022/09/03/power-company-seizes-control-ofthermostats-using-smart-meters/
Hoe het World Evil Forum nu steden infiltreert
Het World Economic Forum heeft een reeks van vier rapporten uitgebracht over
hoe steden een systeembenadering kunnen hanteren om stedelijke
transformatieprojecten te financieren en te realiseren in de nasleep van COVID19, waardoor de ongelijkheid en wereldwijde conflicten toenemen.

https://www.wam.ae/en/details/1395303080058
Dr. Paul Elias Alexander vraagt: "Wanneer zal de krankzinnigheid eindigen?
Catastrofale mislukkingen van lockdowns, schoolsluitingen, maskermandaten,
bedrijfssluitingen, afscherming en al het lockdown-beleid dat is beëindigd,
veroorzaakte meer schade dan het COVID-virus zelf.
https://palexander.substack.com/p/dr-paul-elias-alexander-when-will
Californië waarschuwt artsen - vertel de waarheid over alles en je verliest je
medische vergunning. Democraten in de Golden State proberen het voor artsen
een misdaad te maken om af te wijken van het gevestigde verhaal rond het
Wuhan-coronavirus (Covid-19).
https://www.naturalnews.com/2022-09-02-california-warns-doctors-tell-truthlose-license.html
Bij Facebook moet ik denken aan die koepel in deze film waarbinnen mensen
mochten leven. Maar een kleine groep was er klaar mee en brak uit de koepel en
ontdekte een wereld erbuiten, dus platforms als Rumble, MeWe, Telegram etc.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Logan%27s_Run_(film)
Uninformed Consent - Meest onthutsende film over corona- en vaccinleugens ooit
Uninformed Consent is zonder twijfel de meest complete docu die er is over het
‘probleem’ corona en de daarvoor opgedrongen ‘oplossing’, experimentele
mRNA-vaccins. Genadeloos, maar uiterst secuur, legt de film alle leugens bloot die
in koor werden herhaald door politici, big pharma, ‘experts’ en media. De film is
ook een absolute aanrader voor familieleden en vrienden die ondanks alle reeds
ontmaskerde onwaarheden nog altijd ten volle vertrouwen op het officiële
verhaal.
https://rumble.com/v1esrd7-uninformed-consent-pt.-1-nosubs.html
Ursula's EUtopie - D66 gedachtegoed, maar dan wereldwijd
Gisteren eindigde het Bled Strategic Forum waar ook Ursula von der Leyen, de
voorzitter van de Europese Commissie een speech gaf die de wenkbrauwen van
menigeen deed fronzen. Zo sprak ze over chantage, daar waar we eerder spraken
over vraag en aanbod, noemt ze nu ook China een vijand en galmde het nieuwe
mantra "rule based order" weer door de zaal.
https://rumble.com/v1i4xil-blckbxtoday-20220831-bas.html

Huisarts - We zien dat er na vaccinatie een oversterftepiek is
Huisartsen zullen binnenkort weer starten met nieuwe corona-vaccinatierondes
maar dokter Felix van der Wissel heeft daar bezwaar tegen en niet zonder reden.
Vaccinoloog Professor Theo Schetters ziet namelijk een zorgelijk trend qua
oversterfte maar daarmee is nog niets bewezen. Het vraagt vooral om nader
onderzoek en terughoudendheid, aldus van der Wissel die vanavond motiveert
hoe de Eed van Hippocrates bij hem in het geding is.
https://rumble.com/v1i4xsv-blckbxtoday-20220831-felix.html
Gezondheidsvoordelen van zwarte thee
De studie, geleid door onderzoekers van het NCI, onderdeel van de National
Institutes of Health, heeft een grote en uitgebreide analyse uitgevoerd van de
potentiële voordelen op gebied van moraliteit van het drinken van zwarte thee, de
meest voorkomende soort thee die in de UK wordt geconsumeerd.
https://www.leefbewust.com/gezondheidsvoordelen-van-zwarte-thee/
COVID Booster goedgekeurd ondanks ontbreken menselijke tests
De FDA heeft een noodtoestemming aangekondigd voor een booster-injectie die
gericht is op de ommicron BA.5 COVID-variant. Hoe de huidige toestand van de
pandemie kwalificeert als een ‘noodgeval’, is een raadsel. Net als het
waarschijnlijke effect op iedereen die de booster heeft gekregen, aangezien het
autorisatieproces geen daadwerkelijke menselijke tests omvatte. De weinige
informatie die Pfizer aan het publiek beschikbaar heeft gesteld, betreft in feite
tests die zijn uitgevoerd op acht muizen. En dat is het!
https://www.youtube.com/watch?v=w7b0H27jvLc
We worden belazerd door overheid en energiebedrijven
In Frankrijk is de prijs op dit moment een derde van Nederland. We worden
belazerd door energiemaatschappijen. Ook de overheid heeft er belang bij als de
prijzen stijgen, want zij profiteren mee van de btw en accijns.
https://www.ninefornews.nl/we-worden-genaaid-door-deenergiemaatschappijen-het-is-te-krankzinnig-voor-woorden/

Op 21 augustus zijn 998 niet-ernstige meldingen ingevoerd in het Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS) voor kinderen van 4 jaar of jonger.
https://www.ntd.com/over-1000-reports-of-adverse-events-after-covid-19vaccination-in-toddlers-babies_834716.html
Europarlementariër stelt vragen over totstandkoming vaccinatiecontracten
https://www.ninefornews.nl/europarlementarier-stelt-vragen-overtotstandkoming-vaccinatiecontracten-hier-is-iets-raars-aan-de-hand/
Facebook in de problemen? Hoe vaccinbedrijven de ‘factcheckers’ financieren
https://www.ninefornews.nl/facebook-in-de-problemen-hoe-vaccinbedrijven-defactcheckers-financieren/

Luistermuziek
Ed Sheeran - The Joker And The Queen ft BBC Concert Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=JPDYY8mCJp8
Will Young - Why Does It Hurt (Live at Round Chapel London, 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=D14mpT6KBaU
Katie Melua The Walls Of The World
https://www.youtube.com/watch?v=5rXBNqVbC6g
Chasing Cars by Snow Patrol | acoustic cover by Jada Facer & John Buckley
https://www.youtube.com/watch?v=MCPH3dOnYh8
OTTA orchestra. "Royal Safary"
https://www.youtube.com/watch?v=4WWR94H64w4
Once Upon A Time In The West (Ennio Morricone) cover
https://www.youtube.com/watch?v=USK1VjV-nO8
James Horner - A Gift Of A Thistle
https://www.youtube.com/watch?v=PrjSLW0zfts

Will Young - Evergreen ft. BBC Concert Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=WWIqDazuyjo
Matteo Bocelli, Sebastián Yatra - Un Attimo di Te
https://www.youtube.com/watch?v=8NUzn7sOrdQ
HAEVN - The Sea (Live in Carré Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=TaDGW96tl3c
Beethoven's 5 Secrets - OneRepublic - The Piano Guys
https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0
Benson Boone - In The Stars
https://www.youtube.com/watch?v=lAXsWFkKsK4
Ronan Keating & HAVASI — Father and Son
https://www.youtube.com/watch?v=GcyCaHl2sLI
Zara Larsson - Only You (ft. Nena) [Live]
https://www.youtube.com/watch?v=jojAk-wMa5Y
NENA | Wunder gescheh'n (Live from the "Nichts Versäumt" Tour 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=FZXMVlwUSVE
NENA | In meinem Leben (Live from the "Nichts Versäumt" Tour 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=nCGE4A91abs

Waardeer je ons vele werk ?
Steun dan onze webwinkel: https://www.leefbewust.com/webwinkel/

