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Het Vooruitzicht De nieuwsbrief met vizie

Beste lezer,

Het is met gemengde gevoelens dat ik deze nieuwsbrief schrijf. Het hele doel van ons werk en van onze
website is om gezondheid en geluk te bevorderen voor iedereen, maar blijkbaar is dat niet zo gemakkelijk in
deze wereld waarin we leven.
Wat je aan de ene kant probeert op te bouwen dreigt aan de andere kant op grote schaal op een
barbaarse wijze weer te worden afgebroken. De vaccinaties tegen zowel de baarmoederhalskanker als de
“varkensgriep” zijn daar een voorbeeld van en zijn zo’n erge misdaad gericht tegen de mensheid dat ik
besloten heb om daar een hele nieuwsbrief aan te wijden.

Dat wat men via de zogenaamde varkensgriep wil doen, doet denken aan nazi-Duitsland en de tweede
wereldoorlog. Er zijn namelijk bewijzen dat men op het punt staat om de wereldbevolking bewust te
vergiftigen met de griepprik.

Het laatste dat ik wil is paniek zaaien, maar het is eerlijk gezegd moeilijk die paniek niet zelf te voelen.
Het is namelijk zo ongelooflijk wat er gebeurt dat je gewoon niet kunt geloven dat het allemaal waar is.

Als ik overdag alle feiten bestudeer voel ik de paniek, en de volgende ochtend als ik wakker wordt maken
die gevoelens plaats voor de gedachten dat het vast allemaal niet waar is en dan hoop ik dat alles maar een
droom was, (nachtmerrie eerder!). Als ik dan weer verder ga met het onderzoeken van de feiten, blijkt alles
nog grotesker dan ik zelfs al dacht, en zo gaat het heen en weer.

Ik had deze nieuwsbrief al veel eerder willen versturen, maar de materie is zo ingewikkeld en veelomvattend,
dat ik niet anders heb gekunt dan er de tijd voor nemen om het goed te onderzoeken alvorens er iets over
te schrijven, want de leugens zijn zo groot dat je er alleen nog maar uit komt als je genoeg feiten verzamelt
hebt. Het zou heel erg zijn om paniek te zaaien voor iets dat later niet waar bleek te zijn.

Het aannemen van de wet in België die, bij een pandemie, je lichaam eigendom maakt van de staat en de
Wereld Gezondheidsorganisatie, door je te kunnen verplichten een vaccinatie te nemen en je bij weigering
als crimineel zal vervolgen, was de druppel voor mij die de emmer deed overlopen en heeft me gestimuleerd
om door te gaan met het schrijven van deze nieuwsbrief. Het is hoogverraad en tegelijkertijd het verraden
van eigen volk en daar zijn werkelijk geen woorden voor.
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk na te trekken feiten te geven, maar ondanks dat kan het makkelijk zijn
dat het je moeite zal kosten om alles te geloven.
Ik denk echter dat wat er in Amerika, België en Frankrijk gebeurt, wat betreft het verplicht maken van
inentingen, nu, de theorieën die wijzen op een complot tegen de mensheid, zo duidelijk en tastbaar maakt
dat ze makkelijker te geloven zijn.
Hopelijk vergaat het ons niet net zo als het de Duitsers verging vlak voor de tweede wereldoorlog en dat we
pas gaan beseffen wat er gaande is als het al te laat is. Dat in 1940 de hel zou losbarsten wilde en kon immers
ook niemand geloven.
Het “Wir haben es nicht gewusst” is een uitspraak van het Duitse volk, die veel bekritiseerd is, maar nu
overkomt ons in feite hetzelfde en zijn we het zelf die onze ogen liever sluiten voor de waarheid.

Een ander bericht dat mijn ogen heeft geopend, is het nieuwsbericht dat er in de griepprik die door
het farmaceutische bedrijf Baxter is gemaakt, het levende vogelgriepvirus was gevonden en dat deze
“per ongeluk” naar 18 landen was verstuurd. Baxter heeft dat ook toegegeven en noemde dat een niet
opzettelijke fout. Er zijn echter bewijzen dat dat beslist niet waar is. Wat veel erger is, is dat die “fout” tot nu
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toe helemaal niet gerectificeerd lijkt te zijn en dat die prikken nog steeds klaar liggen om gebruikt te worden.
In de nieuwsbrief zal ik meer feiten en voorbeelden geven, ondersteund met wat filmpjes en interviews en
proberen het plan dat erachter ligt bloot te leggen.

Ik ben absoluut niet tegen inenten , maar in dit geval is mijn advies: bestudeer de feiten en neem een
beslissing gebaseerd op die kennis. Zeker als je tot de risicogroep behoort en helemaal als je zwanger bent.
Er gaan ook geruchten dat er zich zelfs dodelijke nanotechnologie (microscopisch kleine robotjes) in de
vaccins zitten die in staat zijn om de nuclei in de cel te vernietigen. (Dat verklaart meteen de dodelijkheid
ervan!) Deze dingen bestaan en zijn geen verzinsel.
Eén van de bedachte functies ervan was de aderen te kunnen zuiveren van patiënten met hart en vaatziekten
(een jaar of twee geleden op het NOS journaal geweest). In het geval van de griepprik zouden ze bedoelt zijn
om het vaccin te activeren, maar eenmaal in het lichaam kunnen deze robotjes nooit je lichaam meer uit,
wat voor mij al genoeg rede zou zijn om ze van mijn leven niet te willen hebben. Of ze ook werkelijk in het
vaccin zitten kan ik niet met zekerheid zeggen, maar dit is wat een medewerkster van Baxter heeft verteld.
Ik weet het, het klinkt allemaal ongeloofwaardig en science fiction bijna, maar zelfs als dit allemaal niet waar
is dan nog zitten er stoffen in de prik zoals het thimerosal dat al sinds 2006 als bestreidingsmiddelen in
Nederland verboden is, naast het zeer schadelijke formaldehyde en vele andere zeer giftige stoffen. (Later
een heel hoofdstuk hierover.)

Ondanks deze alarmerende berichten hoop ik dat de adviezen in de nieuwsbrief je toch gerust zullen
stellen en je vertrouwen zullen geven in de genezende vermogens van je eigen lichaam en de natuurlijke
geneesmiddelen die ons ter beschikking staan. Ik heb geprobeerd om zo objectief mogelijk een beeld te
geven van de situatie en ook uit te leggen hoe de dingen vanuit een medisch gezichtspunt gezien in elkaar
zitten.

Neem mijn woord echter niet zonder meer voor waarheid aan en doe, mocht je daar behoefte aan hebben,
alsjeblieft via het internet je eigen onderzoek (zolang dat nog kan).
Er is volgens mij een grote les te leren uit wat er op dit moment in de wereld gaande is. Hopelijk maakt dit
de mensheid wakker en worden er uiteindelijk maatregelen genomen die voorkomen dat dit ooit nog een
keer in de toekomst kan gebeuren.

Vergeet ook niet dat in het verleden met dezelfde leugens en zelfs ook met een zogenaamde varkensgriep
rond 1975-76 precies hetzelfde is gebeurd. Er zijn toen meer mensen aan de griepprik dan de griep
overleden en veel mensen verlamd geraakt voor de rest van hun leven. Ik hoop van harte dat zoiets zich niet
zal herhalen, hoewel ik eigenlijk al te laat ben met dit te zeggen. Er zijn namelijk al mensen aan de griepprik
overleden en dat hadden jij en ik kunnen zijn of iemand die je heel dierbaar is. Zelfs één persoon is teveel,
is mijn mening. Stel je voor dat het je kind was geweest of je man of vrouw! Als je dat beseft, hoe zou je dan
omgaan met deze informatie?

We zijn met meer dan 6 miljard mensen op aarde, en zelfs al zou slechts 10% bewust worden van wat er
gaande is, dan is dat misschien toch al voldoende om dingen een andere wending te geven. In verschillende
landen zijn tegen de betreffende regeringen al processen aangespannen zoals ook in Nederland. Hopelijk
schrikt dat de regering af en zullen we alles kunnen beleven alsof het gelukkig maar een nare droom is
geweest. Mijn advies voor nu echter: praat erover met zoveel mensen als je kunt en doe je eigen onderzoek,
want het is me opgevallen dat maar heel weinig mensen de andere kant van het verhaal kennen, die versie
die je niet gemakkelijk via radio, krant of T.V. te horen krijgt.

http://www.huldaclark.tk


Het Vooruitzicht De nieuwsbrief met vizie

Hitler heeft eens gezegd: “Het nationaal socialisme zal zijn eigen revolutie gebruiken voor het stichten van
een Nieuwe Wereld Orde”. Nou, dat hebben we geweten ook!
Op de 11de September(!) 1991 zei vader Bush: “Het is een groot idee, een Nieuwe Wereld Orde, want
uiteenlopende landen komen bij elkaar voor een gemeenschappelijk doel; voor het universele verlangen van
de mensheid: vrede, veiligheid, vrijheid en de heerschappij van liefde... (hoor wie het zegt!) 

 
Novus Ordo Seclorum (latijns voor “Nieuwe Wereld Orde”) (Hoe komt dat in God’s naam op een dollarbiljet?)

Er wordt steeds meer en meer door politici gepraat over de “New World Order”, maar, in ogenschouw
genomen, het feit dat Hitler de eerste is geweest die precies dezelfde bewoordingen heeft gebruikt, heb ik zo
het vermoeden dat zij er iets anders mee bedoelen dan op het eerste gezicht lijkt.

Wie wil er nu geen vrijheid, vrede en eenheid met andere volken? Het zijn mooie woorden, maar is het niet
zo dat je de mens herkent aan zijn daden? Wel, die daden laten heel wat anders zien. Het misbruiken van
Verenigde Naties voor het voeren van oorlog en een wereldleger voor wereldonderdrukking? Zijn we zo na-
ïef om te geloven dat de geschiedenis zich niet kan en zal herhalen? De tweede wereldoorlog ligt notabende
nog maar net 60 jaar achter ons!

Wij worden als burgers meer en meer gecontroleerd. Verplichte identiteit op zak, chip in je paspoort,
vingerafdrukken in je paspoort, vrije toegang tot en inzage in je internetverkeer, toestemming om je tele-
foon af te luisteren, dit verboden, dat verboden, dit verplicht en dat verplicht etc. Het lijkt de 2de wereldoor-
log wel of communistisch Rusland!

Hopelijk zullen “ze” het internet niet aan banden gaan leggen en “kritische websites” verbieden, iets waar-
van ik gehoord heb dat ze graag zouden willen doen met als excuus een pandemie, het is immers dankzij het
internet dat we weten wat er gaande is in de wereld.

Door het internet is zoveel prachtige communicatie onderling tussen mensen uit de hele wereld. Van
mensen die kinderen helpen met wiskundevraagstukken tot mensen die elkaar op de hoogte houden van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van alternatieve therapieën etc. Voor elke hobby of elk beroep is wel
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één of andere steungroep op het internet. Een grote zegen voor de mensheid!

Je ziet het, dit keer dus een hele andere nieuwsbrief, maar wel een belangrijke en ook heel leerzame, hoop ik.
Het is uiteindelijk allemaal bedoeld voor ons eigen geluk en welzijn.

Ik hoop dat ik uit de enorme hoeveelheid informatie die ik op dit moment tot mijn beschikking heb een
beetje een begrijpelijk verhaal kan maken.
Het zijn niet alleen maar onheilspellende berichten die deze nieuwsbrief je brengt! Aan het eind heb ik 
natuurlijke alternatieven beschreven voor het behandelen voor een eventuele griep, welke griep dan ook. 
Adviezen die zelfs in staat zijn, mocht dat nodig zijn, om je leven te redden.

Dan wil ik nog even hier mijn dank uitspreken voor het enorme mooie werk dat Hulda Clark ons heeft
nagelaten. Door tijdgebrek hebben we weinig tijd kunnen besteden aan het overlijden van deze grote
en enorm vrijgevige wetenschapster, die zoals velen het met mij eens zullen zijn, té vroeg van ons is
heengegaan. Zij is op 3 september aan een wervelbreuk overleden. 
 
Wel denk ik, eerlijk gezegd, dat haar werk af was en dat ze ons voldoende heeft meegegeven om zelf met 
haar ontdekkingen en uitvindingen uit de voeten te kunnen.

Het is ook een genot om het groeiende aantal positieve reacties binnen te krijgen die het gevolg zijn van  
3 maanden cursussen geven in Nederland.  
Tumoren die verdwijnen, ontstekingen die genezen, spijsverteringsproblemen die verbeteren, allergieën, 
reumatische klachten, vermoeidheid etc. etc....
Reacties die vanzelfsprekend zijn bij het navolgen van Hulda Clark’s adviezen, maar toch altijd weer positief
blijven verrassen. Het idee dat bepaalde ziektes zoals kanker en Aids niet te genezen zouden zijn zit zo diep
in ons onderbewustzijn geworteld, dat je niet genoeg voorbeelden kunt hebben van het tegendeel.
Er blijven altijd nog wel uitdagingen en dingen die nodig onderzocht zouden moeten worden, maar de
hoeveelheid mensen die genezing vinden door de vindingen van Hulda Clark, blijft groeien en ik zal
zeker mijn best blijven doen om die groei te blijven stimuleren.
Ik hoop, zo gauw we daar meer tijd voor hebben, de website te verbeteren en uit te breiden. Zo hoop ik
bijvoorbeeld een gezellige eet/receptenhoek te maken met lekkere recepten, alles gebaseerd op de vindingen
van Hulda Clark, zodat het gevoel van “dit mag ik niet meer eten en dat niet” plaats zal maken voor “dit is
heerlijk om te eten en dat ook! Waardoor de focus en het gevoel erover kan veranderen en je zonder al teveel
moeite met smaak dat zult eten wat je goed doet en dat kunt laten wat je lichaam, volgens het jarenlange
onderzoek van Hulda Clark, schade kan berokkenen.
Ook hopen we deze winter nieuwe youtube-filmpjes te maken en een remake van het tweede filmpje dat nu
tijdelijk ontbreekt.
Kortom, nog genoeg te doen.

Dan tot slot wil ik een ieder die open staat voor het werk van Hulda Clark en ook diegenen die naar de
cursussen zijn gekomen, hartelijk danken, want het is door jullie dat het werk van Hulda Clark een kans
krijgt in deze wereld die het zo hard nodig heeft.
Mocht ik trouwens niet direct reageren op een mailtje dat je me wellicht stuurt of gestuurd hebt, dan
daarvoor mijn excuses. We krijgen mailtjes en vragen vanuit de hele wereld en hoewel ik de belangrijkste
daarvan altijd probeer te beantwoorden, draait de aarde naar mijn gevoel nog steeds te snel rond, waardoor
er minder uren in een dag zitten dan ik soms graag had gewild. Daardoor is het me niet mogelijk altijd of op
tijd te antwoorden. Mijn excuses daarvoor.
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Ik hoop dat je de nieuwsbrief leerzaam zult vinden, dat de informatie die erin staat je mag beschermen tegen
het kwaad dat op vele manieren onze gezondheid en ons gelukkig probeert te ondermijnen en dat hij mag
bijdragen aan een betere wereld, die zonder enige twijfel mogelijk is, en eens een vanzelfsprekende realiteit
zal zijn.

Met hartelijke groeten,
Harm Valentijn.

Disclaimer: de in deze nieuwsbrief gegeven informatie is op geen enkele manier bedoeld als medisch advies,
maar slechts als een aanzet tot meer studie. De verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes gebaseerd 
opde hier vermelde informatie is dan ook helemaal die van de lezer zelf.
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EEn jEugdcomplot

Ik moet een jaar of 7 á 8 geweest zijn toen mijn 
broertje en mij iets buitengewoons is overkomen. 
Het was op een decemberavond en daarom ook al 
vroeg donker buiten. Er waren mensen op bezoek, 
wellicht ook andere kinderen, de detailles daarvan 
kan ik me jammer genoeg niet meer herinneren, 
maar het was best gezellig, dat herinner ik me nog 
wel. 
Het was zó gezellig dat het me niet was opgevallen 
dat mijn moeder even weg was. Ik besefte het pas 
toen er plotseling aan de deur werd gebeld. 
Dat kwam niet veel voor zo ’s avonds, wie 
kon het zijn?
Er werd open gedaan en, hoe is het 
mogelijk, daar stond Sinterklaas met een 
piet!
Hij had niet veel tijd, zei hij, maar wilde 
toch wel graag even binnen komen.  
Wat een opwinding! Sinterklaas op 
bezoek! Het was alsof God zelf zomaar op 
bezoek was gekomen! Een groot wonder.
Al dagen, jaren in feite, had ik zulke prachtige 
dingen van hem gekregen! 

Nog diezelfde week had ik mijn schoen mogen 
zetten onder de platte buis, onze kolenkachel. 
Ik had deze gevuld met penen, gras en alles waar 
paarden maar van houden en hoewel het me 
normaal gesproken meer moeite kostte om in de kou 
mijn bed uit te komen, we hadden immers alleen een 
kolenkachel beneden in de huiskamer die bovendien 
’s ochtends eerst met houtjes en kranten aangemaakt 
moest worden, op zulke dagen waren zowel mijn 
broertje als ik vol verwachting al vroeg wakker, in 
spanning over wat er in onze schoen zou zitten.
Haast was er sowieso geboden, want ik moest 
mijn broertje voor zijn, voordat hij de dingen uit 
mijn schoen zou jatten, iets dat meermalen was 
voorgekomen.

En hier zat de goede weldoener zomaar bij ons op 
bezoek. Maar waar was mijn moeder nu?!
De afwezigheid van mijn moeder bracht me in 
een tweestrijd en verpestte voor mij eigenlijk voor 

een groot gedeelte het bijzondere van de situatie, 
want hoe kon ze nu net weg zijn nu er een wonder 
was gebeurd en Sinterklaas zomaar bij ons in de 
huiskamer zat? Ik vond het heel erg voor haar. Dat ze 
dat nu net moest missen!

Hoe groot was de shock voor me toen ik er 
een paar jaar later achter kwam dat het hele 
Sinterklaasverhaal een grote leugen was geweest! 
Hoe had mijn moeder zo kunnen liegen 
tegen ons, de zonde die ons als kind 

juist was verboden en gestraft 
had kunnen worden met de 

gruwelijke mogelijkheid om aan 
het eind van het jaar door Piet 
mee te worden genomen in die 
vieze oude donkere jute zak naar 

God mag weten waar?!

Hoe kon ik mijn moeder na het 
bekennen van die grote leugen, nu 

nog ooit vertrouwen?
Het loste wel wat mysteries op 

moet ik zeggen en ik begreep nu 
ook waarom mijn moeder net weg was 

op het moment dat de “Heiligman”, die dus niet 
eens een man bleek te zijn (!), bij ons op bezoek was. 

Mijn moeder vertelde ons later hoe ze koffiebonen in 
haar mond had gedaan, een algemeen advies in die 
tijd blijkbaar, om haar stem lager en anders te doen 
voorkomen. Het had wel gewerkt want we hadden 
haar inderdaad niet herkend.
Maar, hoewel ik nog steeds vreselijk 
goede herinneringen heb aan de gezellige 
Sinterklaasavonden van vroeger en ik achteraf ook 
dankbaar ben voor de inzet van mijn moeder die, 
ondanks het feit dat we niet veel geld hadden en ook 
nog eens geen vader, altijd wel wat verzon om ons 
gelukkig te maken, geloof ik toch dat ik, na achter 
de leugen te zijn gekomen, mijn moeder nooit meer 
echt heb kunnen vertrouwen.
Dat mijn broertje altijd loog, was zo gewoon als elke 
natuurwet, en was ik aan gewend, maar je eigen 
moeder…?
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“Kindergevoelens”, zal je zeggen, daar groeien 
ze wel overheen. Maar wie had gedacht dat het 
niet bij de grote leugen van mijn moeder zou 
blijven? En wie had gedacht dat de  hele 
mensheid er nog in zou geloven ook?!  Op 
dezelfde manier als waarop kinderen 
geloven in Sinterklaas?
Hoe veel verder ten opzichte van 
onze jeugd zijn we eigenlijk 
gekomen met zijn allen?
Is de Sinterklaasleugen (of 
kerstman) een complot 
gericht tegen de kinderen 
van deze wereld? 

Toch speel je het spelletje na 
de ontmaskering graag mee, want wie 
wil er nu geen cadeautjes?  Zijn we op deze manier 
ongevoelig gemaakt voor leugens en automatisch tot 
omkoopbare medeplichtigen geworden? 

Medeplichtigen aan een leugen tegen onszelf?

We hebben geleerd in sprookjes te geloven en 
kwijlen weg bij de verhalen over koningen, 
koninginnen, prinsen en prinsessen. 

We geloven in weldoeners en geven op 
die manier onze macht weg aan elke 

“held” die tijdelijk God, die vaak zo 
onzichtbaar en afwezig lijkt, kan 

vervangen.
Een kinderlijke houding waar 

popsterren, voetballers, 
politici en de commercie 
dankbaar gebruik van 

maken.
Maar hoe lang kunnen we 

onze ogen gesloten houden voor 
de werkelijkheid, ons vermakend met onze 

speeltjes, zonder dat het onszelf en anderen 
blijvende schade toebrengt?
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EEn moord bEgaan

Jaren na het Sinterklaastrauma wachtte me echter 
een veel grotere shock. Ik ontdekte namelijk op een 
dag dat ik medeplichtig was aan moord! 
Ik had zonder dat ik het had beseft de moord 
gestimuleerd op onschuldige mensen, waaronder 
hulpeloze en onschuldige kinderen!
Ik was een moordenaar!
Ik was medeplichtig aan moord door de leugen van 
een ander te hebben geloofd.

Nu ontdekte ik hoe gevaarlijk onwetendheid kon 
zijn. Alleen bewustwording kon je beschermen tegen 
de listige plannen van “een duivel”, de duivel waar 
mijn moeder het in mijn jeugd over had gehad en die 
ik als metafoor voor het slechte in de mens en het 
universum steeds beter leerde kennen.
Hij was me te slim afgewist en had me medeplichtig 
gemaakt aan een massamoord op onschuldige 
mensen. Hoe had ik dat kunnen laten gebeuren? 
Het was alsof ik uit een droom ontwaakte of 
misschien eerder hypnose. Ik wist toen nog niet 
dat een oorlog eerst verkocht moest worden en wel 
gewoon met propaganda. 

Dagelijks kwamen via de radio en tv (een krant had 
ik niet) de berichten over de slechte, meedogenloze 
dictator Saddam Hoessein die, zoals werd verteld, 
een groot gevaar voor de hele wereld betekende. 
En met de angsten die mijn familie me had 
meegegeven, over de tweede wereldoorlog en 
een totale overheersing door de Duitsers, nog in 
mijn achterhoofd, was ik begonnen te geloven dat 
“ingrijpen” inderdaad de enige goede oplossing 
was. Dat dagelijks gebombardeerd worden met 
onheilspellende berichten had me vreselijk angstig 
gemaakt. Een oorlog leek wat dat betreft ook 
het enige dat me van mijn angsten zou kunnen 
bevrijden. Ik stemde daardoor, ook al was het totaal 
niet in overeenstemming met mijn overtuiging 
dat moorden niet mag, in met een oorlog die niet 
lang daarna losbarstte. Gedachten zijn krachten en 
mijn innerlijke instemming heeft dus wel degelijk 
bijgedragen aan de eerste oorlog in Irak.

In die tijd was ik beslist niet de enige die op die 

manier misleid was. Bij de laatste oorlog in Irak 
bleek het echter dat, ook al werd in de hele wereld 
geprotesteerd tegen die oorlog, dit protest geen 
enkele invloed had, want hij ging gewoon door. 
In Spanje ging iedereen ervoor de straat op, van 
baby tot opa en oma en meer dan 90% had zich 
uitgesproken tegen de oorlog, maar het hielp niets. 
Spanje vocht gewoon mee.  
Als ik heel eerlijk ben was dat een zwarte dag, 
want het liet duidelijker dan ooit zien dat er van 
democratie geen sprake meer was.
Later bleek alles gebaseerd te zijn op een grote 
leugen, de zoveelste leugen!

Hoeveel leugens gaan we nog geloven en wanneer 
beginnen ze onze persoonlijk levens bewust te 
(k)raken?  

Hier, voor degenen die het interesseert, een “top 10” 
van de grootste leugens van de laatste tijd.

Door tijdgebrek kan ik er jammer genoeg geen 
referenties bij geven, maar na jarenlange studie over 
dit thema is dit de conclusie:

•	 11de September – een terroristische aanslag 
door islamitische extremisten gepleegd. 
De waarheid: een afschuwlijk laaghartige 
aanval op eigen volk van het Amerikaanse 
leger zelf in samenwerking met zowel CIA 
als FBI. De daders (Bush, Cheney, Rumsfeld, 
Rockenfeller en vele anderen)? Nog steeds op 
vrije voeten.  Alles als smoes om Afghanistan 
binnen te kunnen vallen, voor olie en drugs. 
Een islamitische zondebok is er uiteindelijk 
voor opgesloten en vermoord. 
Gevolgen: natuurlijk veel leed in Afghanistan 
en Irak, maar bovendien een afname van 
onze persoonlijke vrijheden, meer controle, 
minder recht op privacy, opgewekte angst, 
achterdocht naar en haat voor moslims 
(en andersom), nieuwe wetten die het 
mogelijk maken om, onder het mom van 
vermeend terrorisme, iedereen zomaar 
zonder enig bewijs of zelfs rechtspraak te 
kunnen oppakken en in het buitenland op te 
sluiten. Verplichte legitimatie altijd op zak, 
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de chip en vingerafdrukken in ons paspoort, 
gezichtsscan, verhoogde belasting etc. etc. 
Omdat je bij terrorisme niet kunt spreken 
van een duikdelijk vijand, zijn jij en ik 
ook potentiële vijanden geworden! De 
vernederende eis je vingerafdrukken in 
je paspoort te moeten zetten, waar die 
voorheen alleen van criminelen werd 
gevraagd, verraden heel duidelijk de 
rijkwijdte van deze nieuwe gevaarlijke trend 
en denkwijze.  
En in een rechtsstelsel waarin je sinds de 
11de September schuldig bevonden kunt 
worden alleen al omdat je het tegendeel 
niet kunt bewijzen, is elke mens zien als een 
potentiële misdadiger of terrorist een gevaar 
voor elke burger. Ook voor de goede mens 
(of eerder: juist de goede mens), die zich 
tegen de dwang en dreiging van het corrupte 
systeem zou verzetten. 

•	 Het Broeikaseffect – Een opwarming van de 
aarde, stijgende zeewaterspiegel, gevaar voor 
de mensheid en bovendien door de mens 
veroorzaakt. 
De waarheid: Het laatste nieuws laat zien 
dat er sprake is van een afkoeling, niet 
verwarming, van de aarde en de ijskappen 
groeien i.p.v. slinken. De invloed van de mens 
op de temperatuur is trouwens nihil, het is 
de zon met zijn zonnevlekken, die de meeste 
invloed heeft op de temperaturen op aarde   . 
Het belangrijkste broeikasgas is bovendien 
waterdamp, niet CO2! Het broeikaseffect 
is een zegen voor de mensheid. Zonder 
broeikaseffect zou er geen leven op aarde 
mogelijk zijn! 
Gevolgen van de leugen: schuldgevoel en 
angst bij de mens, verhoogde belastingen 
(op bijna alles!). Er was zelfs sprake van 
het invoeren van een wereldbelasting! Ook 
kleine irritante dingen zoals het krankzinnige 
en langzame verbod op de gloei- en 
halogeenlampen (die een veel gezonder licht 
uitstralen dan spaarlampen. Spaarlampen 
zouden trouwens makkelijk depressie 
tijdens de wintermaanden in de hand 

kunnen werken, een directe vermindering 
van het levensgenot dus en een aanslag op 
ons immuunsysteem met bovendien meer 
medicijngebruik mogelijk als gevolg! (Wie 
zou hier van profiteren?!)   
Schrikbare hoge prijzen voor gas en 
elektriciteit!!! En dus verarming. (Naast het 
feit dus dat alles door de leugen al duurder is 
geworden.) En dat is nog maar het topje van 
de ijsberg! Het belangrijkste is misschien nog 
wel dat er een wereldprobleem van gemaakt 
is dat zogenaamd om een wereldoplossing 
vraagt en dus een wereldregering (lees: 
overheersing). De CO2-verdragen die 
er het gevolg van zijn hebben trouwens 
een desastreus effect op tweede en derde 
wereldlanden, die voor hun groei en 
industrialisatie nog afhankelijk zijn van het 
gebruik van steenkool en andere minerale 
energiebronnen. Deze landen worden er nóg 
armer en afhankelijker door gemaakt dan ze 
al waren. 
De zogenaamde “Groene Wereldpolitiek” 
is een zeer listig plan, met Al Gore als de 
propagandist, want wie is er nu niet tegen 
een schoner milieu? Dus heeft men vrij 
spel, zonder al te veel tegenwerking en komt 
een wereldregering met een wereldleger 
(buitenlandse soldaten in jouw land die jouw 
leven controleren) steeds dichterbij. 

•	 SARS – volgens het ANP-nieuws (hoorde ik 
tot mijn grote verbazing) heeft SARS nooit 
bestaan! (Hoeveel keren meer zal men ons 
met mondkapjes laten lopen? Het lijkt wel 
een slechte grap!) 

•	 Antrax – bleek door een laboratorium van de 
CIA gemaakt te zijn en niet door terroristen. 

•	 Chemische wapens in Irak – nooit 
gevonden.

•	 Massavernietigingswapens in Irak – nooit 
gevonden 

•	 Kredietcrisis – in scène gezet en bewust 
gecreëerd. 
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•	 HIV VIRUS– Een virus dat zich verspreid 
heeft doordat een aap in het oerwoud iemand 
zou hebben gebeten. 
De waarheid:
 Het HIV virus blijkt in een laboratorium 
gekweekt en via vaccins tegen hepatitis-B 
onder de homoseksuelen en afrikanen 
verspreid. 

•	 De ziekte van Lyme – Een bacterie die 
zomaar spontaan zou zijn ontstaan en voor 
het eerst in het dorpje Lyme bij patiënten 
ontdekt.  
De waarheid: Borrelia burgdorfelia is een 
voor biologische oorlogvoering ontwikkelde 
bacterie, die o.a. het zenuwstelsel  aantast 
en zich daar ook verstopt. Hij blijkt op een 
Amerikaans eiland in een laboratorium 
ontwikkeld te zijn en er zijn 5 patenten op 
aangevraagd! Hij schijnt via een kunstmatige 
mist bij landinwaartse wind over vaste land 
verspreid te zijn.  

•	 Ebola – Zou uit een grot in Afrika komen. 
(Wat hebben ze toch met Afrika?!)  
De waarheid: door de mens gemaakt en 
verspreid. 

•	 Vogelgriep – door de mens gemaakt en 
absoluut niet gevaarlijker dan elke ander 
griep.

•	 Mexicaanse of “Varkensgriep – Door de 
mens gemaakt. Meer informatie hierover 
verderop in de nieuwsbrief.  

•	 Moord op Pim Fortuin – niet alleen door 
Volkert van der Graaf vermoord maar ook 
door een tweede schutter.

•	 De “aanslag” op de koningin die absoluut 
geen aanslag op haar leven was. (Wie kan er 
zo dom zijn om dat te geloven?) De rede is 
nog niet bekend, maar de populariteit van 
het koningshuis is er wel door toegenomen. 
Dat de auto juist op een obelisk is afgereden 

is wel van grote betekenis. Ook het feit dat 
het vrij kort voor de Bilderbergconferentie is 
gebeurd. 

•	 Dat er geen alternatieve energiebronnen 
zouden zijn. 
We hadden al lang auto’s kunnen hebben die 
op alle soorten water kunnen rijden, zelfs 
zeewater. (Let wel: water, niet waterstof 
zoals men je wil verkopen.) De uitvinder 
Stanley Meyer, is tijdens een lezing voor het 
Amerikaanse leger vermoord (vergiftigd 
tijdens het diner). 

•	 Dat Obama de wereld zal gaan redden. Een 
hele grote arrogante en voor ons gevaarlijke 
leugen.

•	 Dat kanker niet met natuurlijke middelen 
te genezen is. Dat het wel mogelijk is heeft 
Hulda Clark als geen ander bewezen!

•	 Dat chemokuur goed zou zijn voor kanker en 
Aids-patiënten.

•	 Dat Absinth alsem en zwarte walnoot giftig 
zouden zijn en Stevia niet veilig om in te 
nemen. 

•	 Enz, enz….

Het zijn teveel leugens om op te noemen en het 
is bijna vervelend om het allemaal op een rijtje te 
zetten. Mocht je moeite hebben om het allemaal te 
geloven, doe dan graag je eigen onderzoek.
Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat het zo’n 
kleine groep mensen lukt om de miljarden mensen 
in de wereld zo gemakkelijk in die belachelijke 
leugens te doen geloven. 
Maar ja, had Hitler niet gezegd: “Hoe groter de 
leugen, hoe makkelijker hij geloofd zal 
worden”?

 Is het wel belangrijk om het allemaal te weten, zal je 
misschien zeggen?
Wel, als je waarde hecht aan je vrijheid, 
welvarendheid, gezondheid voor iedereen, genoeg te 
eten voor iedereen, een schoon milieu met schone 
bijna gratis energie, familiegeluk en een goede relatie 
met je partner en kinderen, gelukkige en gezonde 
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kinderen, een gelukkige en gezonde oude dag en in feite alles wat goed voor jou en de mensheid is…? Dan 
zou ik zeggen van wel.

In ontkenning leven wordt steeds gevaarlijker en betekent in feite medeplichtigheid aan een werelddictatuur 
die de rijkdom en macht in handen wil houden van een kleine groep mensen die gaan over lijken en die 
alles uiteindelijk in jouw leven kunnen bepalen. Hebben we dan niets van Nazi-Duitsland geleerd? Wanneer 
worden we als mensheid toch eindelijk eens wakker?
Wanneer stoppen we medeplichtig te zijn aan alle moorden die er door onze onwetendheid of ontkenning 
nog kunnen worden gepleegd?
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dE gEhEimE waarhEid achtEr dE 
varkEnsgriEp

De Mexicaanse griep of varkensgriep wordt 
veroorzaakt door één van de meest vreemde 
virussen die we tot nu toe gehad hebben, want er 
zijn elementen van zowel de oude Spaanse griep 
(waar miljoenen mensen na de tweede wereldoorlog 
aan gestorven zijn), vogelgriep als ook een oude 
varkensgriep in gevonden! Welke krankzinnige heeft 
dit virus ontworpen en wie hebben het verspreid?!! 

Hier bestaat ook weer geen enkele twijfel dat het 
hier om een door de mens gemaakt biologisch 
wapen gaat. De kans dat zo’n virus op een 
natuurlijke manier ontstaan zou zijn is nihil. Een 

paar jaar geleden waren er trouwens al geruchten dat 
men bezig was met het maken van een dodelijk virus 
door het virus te isoleren uit het lijk van iemand 
die aan de Spaanse griep was overleden en op het 
noorderlijk halfrond onder het ijs begraven (en dus 
geconserveerd). 

Een vreemd gegeven is ook dat, zijnde een 
varkensgriep, geen varken de griep heeft gekregen 
en dat hij dus ook helemaal niet van varkens komt!
Valt het je misschien op dat het hier weer om een 
grensoverschrijdend probleem gaat, waar dus 
grensoverschrijdende maatregelen voor genomen 
kunnen/moeten worden?

Het lijkt zo absurd om het te hebben over een 
werelddictatuur en het is ook bijna niet te geloven, 
maar ja, dat was in de tweede wereldoorlog 

Een “onschuldige” varkenskus
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natuurlijk precies zo. Toen men het eindelijk doorkreeg en kon geloven, was het al te laat.
We weten door studie en onderzoek, al jaren dat men met de “New World Order” oftewel de “Nieuwe 
Wereld Orde” de mens probeert zover te krijgen om een werelddictatuur te accepteren en dat men dat 
geleidelijk doet zonder dat het al teveel opvalt (de “stepping stone methode” noemt David Icke dat), maar 
dat het ook echt zover zou komen is, ondanks het feit dat je als je het weet en je het plan gewoon ziet 
ontvouwen, toch moeilijk te geloven.
Het is ook moeilijk te geloven voor mensen van goede wil, dat er mensen zijn die zo in en in slecht zijn dat 
ze er geen moeite mee hebben bewust de mensheid kwaad aan te richten en wat ook moeilijk te geloven is, 
is dat er zo enorm veel mensen bij betrokken zijn en dat het zo goed georganiseerd is.

Het ziet er echter naar uit dat het nu echt serieus gaat worden en het volgende nieuwsbericht uit het 
Belgische dagblad “DE STANDAARD”, is daarvan een bewijs. Heel schokkend!

België schort Democratie en Burgerrechten op bij Varkensgriep Pandemie  
gezondheid/griep | News | 24 September 2009 | 14:43:19 

België schort Democratie en Burgerrechten op bij Varkensgriep 
Pandemie

Het Belgische parlement stemde gisteren om de overheid dictatoriale bevoegdheden te 
geven onder het voorwendsel om een pandemie noodsituatie te behandelen. 
 
  
België is het eerste land in Europa dat formeel democratie en burgerrechten opschort om over te 
schakelen naar militaire wetgeving onder het gezag van een “speciale crisis comité” dat uiteindelijk 
verantwoording aflegt aan de WHO en de VN. 
 
De WHO verklaarde een “varkensgriep” pandemie niveau 6 in juni. Dit geeft overheden de 
mogelijkheid om “noodsituatie maatregelen” te activeren en schort de werking van normale 
overheden en justitie op. 
 
In het begin van deze zomer, passeerde de Belgische Minister Laurette Onkelinx van 
volksgezondheid een besluit om de politie de bevoegdheid te geven om deel te nemen aan 
“medische noodsituaties” bij massa vaccinatie en quarantaine van de bevolking. 
 
LA CHAMBRE PARLEMENTAIRE VIENT D’ACCORDER LES PLEINS POUVOIRS AU 
GOUVERNEMENT POUR CAUSE DE PANDÉMIE !
 
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/politique/273280/grippe-les-pouvoirs-speciaux-adoptes-en-
commission
 
Grippe: les pouvoirs spéciaux adoptés en Commission
La Commission de la Santé publique de la Chambre a adopté mardi à l’unanimité, moins 
l’abstention du Vlaams Belang, un projet de loi accordant des pouvoirs spéciaux au gouvernement 
en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe A (H1N1). En cas d’épidémie, il y aura “urgence à 
disposer d’un cadre juridique adéquat”, a justifié la ministre de la Santé Laurette Onkelinx. Dans 
ce cas de figure exceptionnel, le processus parlementaire serait trop long. Un arrêté délibéré en 
Conseil des ministres, serait alors approuvé par le gouvernement et publié au Moniteur après avis 
du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a réagi positivement au projet de loi qui offre la possibilité au 

http://rubrieken.punt.nl/gezondheid/griep
file:///G:\?gr=794140
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/politique/273280/grippe-les-pouvoirs-speciaux-adoptes-en-commission
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/politique/273280/grippe-les-pouvoirs-speciaux-adoptes-en-commission
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gouvernement d’user de pouvoirs spéciaux, une technique rarement utilisée, et qui, dans d’autres 
circonstance, a parfois prêté le flanc à la controverse.
 

‘Regering heeft bijzondere machten nodig bij pandemie Mexicaanse griep’ 
 
BRUSSEL: De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een 
wetsontwerp dat de regering bijzondere machten geeft in het geval van een pandemie van de A/
H1N1-griep (Mexicaanse griep). Enkel het Vlaams Belang onthield zich.
 
Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx benadrukte dinsdag dat er in geval van een 
pandemie nood is aan een adequaat juridisch kader om snel te kunnen optreden. In dergelijke 
omstandigheden is de parlementaire weg volgen te omslachtig. Het ontwerp geeft de uitvoerende 
macht daarom de mogelijkheid om een Koninklijk besluit te nemen dat de regering bijzondere 
machten geeft.
De Raad van State leverde een positief advies af over het wetsontwerp. 
 
Met de bijzondere machten kan de regering indien nodig bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen 
opvorderen die niet tot de gezondheidssector behoren om inentingen te geven, geneesmiddelen 
laten verspreiden door het leger, beperkingen voor het geven van bloed opheffen, enzovoort... 
 

http://www.huldaclark.tk


Het Vooruitzicht De nieuwsbrief met vizie

Waarom zou Frankrijk vacinaties verplichten???
de logica lees je in het volgende stukje:

Verplichte griepprik in Frankrijk?

Inenting tegen griep verplicht?? 

De Franse overheid heeft bijna honderd miljoen doses van het vaccin 
tegen  Grippe A  (H1N1) besteld, voor een bedrag van een miljard 
euro. Volgens het weekblad Journal du dimanche van gisteren, 
bereidt de regering een grootscheeps inentingsprogramma in de herfst 
voor. Dit programma  van ongekende reikwijdte is bestemd voor alle 
Fransen ouder dan drie maanden, volgens het weekblad.

Voor het inentingsprogramma zullen honderd miljoen vaccins besteld 
worden bij de farmaceutische concerns GlaxoSmithKline, Sanofi en 
Novartis. “De voorraad zou voldoende moeten zijn om ook in het  
“worst case scenario” toereikend te zijn”, schrijft JDD.

Normaal gesproken laten zich 9 miljoen Fransen zich inenten tegen 
de wintergriep. De regering zal in het vroege najaar besluiten of de 
inenting verplicht wordt of niet, afhankelijk van hoe de huidige 
wereldwijde grieppandemie zich ontwikkelt.

http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200922/le-plan-secret-contre-la-grippe-a_213201.html
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Het lijkt misschien onschuldig, maar dit zijn zeer alarmerende berichten, niet alleen om het feit dat je onder 
toezicht en dwang van het leger verplicht een prik kunt krijgen, maar het betekent dat er wetten worden 
gemaakt waardoor je alle macht en zeggenschap over eigen land en eIGeN LICHAAM verliest!!!
Dat is DICATATuuR in zijn ergste vorm!

Het gaat er dus niet alleen om dat een griepprik je meer kwaad doet dan goed, (het waarom zal ik hier ver-
derop uitleggen), en ook niet om het feit dat er veel geld mee wordt verdiend, maar het gaat om het feit dat 
je regering jou eIGeNDOM maakt van de criminele Wereld Gezondheidsorganisatie, waarvan ze je via 
propaganda hebben doen geloven dat ze het goede met jou en de wereldbevolking voor hebben.

Wat je misschien niet weet is dat “men” al tientallen jaren bezig is met de voorbereiding van een werelddic-
tatuur.
Het is altijd de vraag geweest wat ze zouden gebruiken om het aan de mensheid te verkopen.
Alles is gericht op centralisatie en het ontnemen van de macht van het volk en één van de beste manieren is 
natuurlijk een noodtoestand verklaren. In Amerika is dat gebeurd na de 11de  september en nu weer, met de 
varkensgriep.
Het afkondigen van fase 6 voor een pandemie is krankzinnig! Ten eerste gaan er elk jaar mensen dood aan 
welke griep er dan ook maar is en ten tweede zijn de cijfers van de zogenaamde doden veroorzaakt door de 
varkensgriep, een lachertje! Maar elke dode wordt wel breeduit op het nieuws vertoond, net zolang tot je er 
in gaat geloven dat de situatie inderdaad heel ernstig is. (Net als wat er met mij gebeurde net voor de eerste 
Irak-oorlog.)

Geen stap wordt door “hen” gedaan, of hij is goed doordacht en voorbereid, vaak tientallen jaren van te vo-
ren. Gelukkig zijn er nog mensen die de dingen signaleren en proberen aan de bel te trekken. 
Zo zijn er mensen in Amerika die er al geruime tijd geleden achter kwamen dat er door de Amerikaanse 
regering miljoenen doodskisten zijn besteld die nu over het hele land verspreid op afgelegen terreinen liggen 

opgeslagen. Het zijn kisten voor het bergen 
van meerdere mensen tegelijk per kist en be-
doeld voor crematie. Dit alles nog vóórdat er 
iets over de varkensgriep bekend was!   
Ook is het bekend, (en daar zijn zelfs vragen 
over gesteld in het Amerikaanse parlement), 

dat er concentratiekampen zijn gebouwd. Waarvoor? Wat is men van plan??? Het is té luguber om er alleen 
al over na te denken!
Zelfs al komen er geen verplichte inentingen, dan is het trouwens toch voor hen een flinke stap voorwaarts 
en tevens een test om te kijken hoe de mens erop zal reageren.
Geleidelijk worden ons op die manier onder het voorwendsel van belachelijke leugens onze vrijheden ons 
ontnomen.
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inEntEn of niEt? 
Het is een moeilijk onderwerp dat om veel studie 
vraagt. Wel is het zo dat inenten een soort onuitge-
sproken wet is geworden. Het is zo gebracht dat het 
als zeer onverantwoordelijk wordt gezien als je je 
kinderen niet laat inenten.
Zelf heb ik er spijt van dat ik ooit ben ingeënt en dat 
ik mijn kinderen heb laten inenten (en dan heb ik het 
over de DKTP-prik). 
BMR vond ik zó belachelijk dat ik hem onze kinde-
ren nooit heb gegeven. 
Maar wat een druk moet je weer-
staan! En dan breng je als natuurarts 
nog wát gewicht in het schaaltje. 
Maar leg maar eens even uit waar-
om je ervoor kiest om het niet te 
doen!
Ik kan begrijpen dat iemand die 
minder kennis van zake heeft, mak-
kelijk onder de druk zwicht.
Het is ook een onbekend terrein dat 
je betreedt want in die tijd waren er 
nog maar weinig mensen die je een 
voorbeeld konden geven van bla-
kende gezondheid zonder inentin-
gen. Inmiddels ken ik zoveel kinderen en mensen die 
nog nooit zijn ingeënt en toch een stralende gezond-
heid genieten, en daarbij hebben we tegenwoordig 
ook zoveel meer middelen tot onze beschikking om 
ziekte te lijf te gaan (dank je Hulda Clark!), dat al die 
enge ziektes waar we bang voor zijn gemaakt, nu, 
op een alternatieve manier vaak wél te genezen zijn 
daar waar de reguliere gezondheidszorg, wat het 
vinden van een oplossing ervoor, vaak nog in het
duister tast.
(Wat doen ze met al dat geld dat je verplicht maan-
delijks voor gezondheidszorg betaald?!)
De ontwikkelingen in de alternatieve sector zullen
alleen maar toenemen en het zal niet lang duren of
inenten is al lang achterhaald. Dat is het dankzij de
nieuwe geneeskunst gebaseerd op frequentie, in feite
al, maar dat is nog geen gemeengoed, zoals de vac-
cinatiecampagnes
duidelijk laten zien!
 

Zie je trouwens dat het weer angst is waar men op 
inspeelt, net als met de strijd tegen het terrorisme en 
het broeikaseffect?
Angst zaaien kan je heel wat geld opleveren als je 
aan de top zit, blijkt, want zowel Bush als Rumsfeld 
hebben bijvoorbeeld goud verdiend aan de vogel-
griep van een aantal jaar geleden.

Zijn inEntingEn wErkZaam?
Een hele goeie vraag! 
Zijn inentingen wel effectief en nodig? 

Ik neem aan dat er te weinig studies zijn 
gedaan naar het verschil tussen de ge-
zondheid van kinderen die wel en kin-
deren die niet zijn ingeënt. (Daar is geld 
voor nodig, dat de Farmaceutische Indu-
strie, kan ik me zo voorstellen, er waar-
schijnlijk niet graag aan uitgeeft)
Wel heb ik verschillende studies gezien 
waaruit bleek dat altijd wanneer er een 
epidemie was uitgebroken van het één 
of ander en men daarvoor een vaccin 
ontwikkelde, de ziekte al aan het verdwij-
nen was op het moment dat het inenten 
begon. Dat wil zeggen dat de ziekte bijna 

zeker vanzelf weer verdwenen zou zijn, met of zon-
der inentingen.

Ik vraag me af of er wel voldoende bewijzen zijn die 
laten zien of vaccinatie wel nuttig en zelfs raadzaam 
is.

En toch beweert uNICEF kinderen met zijn inen-
ting-campagnes in Afrika vele kinderlevens te red-
den.
Daar worden trouwens miljoenen euro’s aan uitge-
geven, maar zijn inentingen eigenlijk wel wat die 
kinderen daar nodig hebben? Om dat te weten te 
komen moeten we eigenlijk dieper op de oorzaak 
van ziekte ingaan.
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dE oorZakEn van ZiEktE:
Hulda Clark geeft als oorzaak van ziekte twee fac-
toren namelijk: Gifstoffen en Parasieten. Zelf heb 
ik elektrosmog en stress aan het lijstje toegevoegd. 
Als het om arme landen gaat komen daar echter nog 
factoren bij en dat zijn natuurlijk ondervoeding, 
gebrek aan goed water en gebrek aan hygiëne.
Mijn vraag is dan: Waarom sterven daar meer ba-
by’s? Wat is het dat men daar werkelijk nodig heeft? 
Is Afrika weer de klos als het om op een listige ma-
nier van geld verdienen gaat?

Technisch gezien is ziekte altijd het gevolg van een 
niet goed werkend (of overdreven reagerend) im-
muunsysteem en daarom zijn het vaak de zwakkeren 
die aan een griep sterven.

Volgens Hulda Clark zijn het de gifstoffen, doordat 
ze het immuunsysteem verzwakken, die uiteindelijk 
het overdreven parasitisme waar we tegenwoordig 
mee te maken hebben in de hand werkt. We zijn 
allemaal “immune depressed”, zoals Hulda Clark dat 
noemt en ze noemt onze samenleving een “immune 
depressed society”.
Haar laatste ontdekking was de rol die het zwaar 
radioactieve Polonium speelt in het ontstaan van 
kanker en ziekte in het algemeen. Het Polonium dat 
volgens haar vindingen gewoon in ons eten en drin-
ken zit, dit naast de zware metalen, het benzeen en 
zelfs astbest, hoe is allemaal het mogelijk!
Is het verwonderlijk dat we met z’n allen zo makke-
lijk ziek zijn...?

De medische wereld heeft ons wat dat betreft in de 
steek gelaten en zich afgewend van de basisregel wat
genezen betreft en dat is dat de hoofdzaak bij gene-
zen altijd is: het wegnemen van de oorzaak van
ziekte.
Maar is het wegnemen van de oorzaak wel wat men 
wil? Bob Beck zei daarover: “Een patiënt genezen
naar behoren, is een klant verloren.” (vrije vertaling.)
Wie wil er graag, ten koste van zijn eigen inkomen, 
een ander genezen? Dat doen waarschijnlijk alleen
diegenen die leven vanuit een diepere visie en le-
vensovertuiging. 
Hoeveel van zulke mensen ken je?

Nu komt men met de varkensgriep trouwens met 
een vreemd gegeven dat je toch weer aan het denken
zet (en bovendien ook weer meer angst zaait. ) Vol-
gens de berichten zijn het namelijk nu juist mensen
in de volle bloei van hun leven die gemakkelijker het 
slachtoffer zijn van de griep. Zijn die berichten waar?
Om hoeveel mensen gaat het? Is het virus zo ont-
worpen dat het juist de jongeren en fitten aangrijpt
of is het weer een leugen?
Aangezien de media de spreekbuis zijn voor dezelfde 
mensen die jou en mij dagelijks de grote leugens ver-
kopen en ons ertoe bewegen keuzes te maken waar 
we later spijt van hebben, kun je van alles verwach-
ten.
Zit er misschien een stof in fast food of frisdrank die 
het lichaam sterker op het virus doet reageren?
Als het een door de mens ontworpen virus is, dan 
zijn die dingen misschien wel mogelijk?

Eén ding is in ieder geval zeker, de mens is uniek, 
wat wil zeggen dat de oorzaak van ziekte bij de mens 
wordt bepaald door een hele reeks heel persoonlijke 
factoren en invloeden en dat de ziekte (en zieke) dus
ook, volledig rekening houdend met die factoren, 
op die manier zou moeten worden onderzocht en 
behandeld. Dat wordt volgens mij nooit gedaan en is 
ook niet gemakkelijk.  
Wat dat betreft is de Syncrometer die Hulda Clark 
heeft uitgevonden ook zo uniek, want met de Syn-
crometer is het mogelijk om het hele lichaam met 
alles wat zich daarin kan bevinden, in kaart te bren-
gen. Het maakt niet uit of het nu gaat om een virus 
of bacterie of aluminium in je hersenen of koper in 
je borst, ja zelfs de kleinste hoeveelheden van een 
stof zijn met de syncrometer op te sporen.
Hoe zal de toekomst er uit zien wanneer laboratoria 
met een geautomatiseerde vorm van de syncrometer
gaan werken?
Hulda Clark had met haar Syncrometer beslist ook
meer aan het licht kunnen brengen over de mysteri-
euzevarkensgriep, op dezelfde manier als ze dat
met de andere mysterieuze ziektes heeft gedaan 
zoalsAids, de vogelgriep en kanker.
 
Sinds Hulda Clark hebben we zoveel meer middelen
in handen om ziekte te voorkomen en genezen dat
een toekomst zonder ziekte steeds dichterbij komt.
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In de toekomst kan het er wel eens zo uit gaan zien
dat je, als je van je werk komt, in een heerlijke luie
stoel gaat zitten (een massagestoel stel ik me dan 
meteen maar voor) waarbij je je aansluit op een fre-
quentieapparaat dat de hele staat van je lichaam en 
organen doormeet en je de juiste frequenties geeft 
die je nodig hebt om gezond te zijn en blijven. Elk 
virus, bacterie of parasiet wordt gemakkelijk gesig-
naleerd en met een tegenfrequentie in “no time” 
weer verwijderd.
Elk orgaan dat aan frequentie mist wordt opnieuw
van de juiste frequenties voorzien waardoor het 
weer volop zijn werk kan doen etc. etc.

Dit is geen science fiction, maar al werkelijkheid.  
Het enige verschil is dat we het nu nog zelf handma-
tig moeten doen, maar ook dat heeft trouwens wel 
zijn charme en heeft als grote voordeel dat het je 
bijna niets kost.
De uitvinding van Hulda Clark’s zapper is wat dat 
betreft één van de beste uitvindingen van deze 
tijd en dat vooral omdat het virussen, bacteriën 
en parasieten in je lichaam doodt ondanks het feit 
dat je misschien niet eens weet wat je daarvan in 
je lichaam hebt. Bovendien is een zapper over het 
algemeen goedkoop en heel gemakkelijk in gebruik. 
(Hoe eenvoudiger de zapper is, des te beter vaak, 
trouwens!)
Tijdens de zappermaakcursussen maken we voor de
prijs van de onderdelen (50 Euro, plus het cursusgeld
natuurlijk) een combinatie van apparaten die wan-
neer gekocht 500 Euro of meer zou kosten.)
Zie voor meer informatie onze website (klik op de
link in de bovenbanner van de volgende pagina.)

waarom bEstaan Er übErhaupt 
inEntingEn?
 
Wellicht ken je het verhaal van het melkmeisje dat
de (menselijke) pokken niet kreeg omdat zij door het
melken de veel minder schadelijke koepokken al had
gehad.
Een soort natuurlijke vaccinatie dus. (Vacca is trou-
wens latijns voor koe.) Dat vaccineren gaat als volgt:
Er zijn in ons immuunsysteem speciale cellen die
onthouden welke indringers, zoals virussen, er al zijn
geweest. Dit is heel handig want mocht je er weer
mee in aanraking komen dan wordt deze indringer
direct herkend en opgeruimd en je bent zogenaamd
immuun geworden voor die specifieke ziekteverwek-
ker.
Gaat het om een nieuw virus, dan is dat voor het li-
chaam een nieuwe uitdaging en is er nog geen sprake
van herkenning. Soms is dat een strijd tegen de klok
want het duurt even voordat het immuunsysteem
zich zo aan de nieuwe indringer heeft aangepast dat
zij hem ook kan vernietigen. Daar heeft het gemid-
deld zo’n 1 á 2 weken voor nodig en is er ook de
rede voor dat je met een griep meestal 1 á 2 weken
ziek bent.
 
Maar wat nu als de ziekteverwekkers zich zo snel
ontwikkelen dat ze al schade kunnen aanrichten nog
voordat het immuunsysteem ze heeft opgeruimd?
Er kunnen zich dan gevaarlijke situaties ontwikkelen
die soms blijvende schade of de dood tot gevolg kun-
nen hebben. (Denk bijvoorbeeld aan de verlamming
als gevolg van polio.)
 
Het hele idee achter vaccineren is dus zo slecht nog
niet. Of moet ik zeggen, wás zo slecht nog niet?
Jammer genoeg komt er echter steeds meer een
duistere kant van het vaccineren aan het licht.
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is inEntEn vEilig?
 
Vanaf het begin heeft vaccineren eigenlijk voor problemen gezorgd. Er gingen vroeger altijd wel mensen
dood als gevolg van vaccinaties, wat er soms ook de rede voor was dat men dan weer met het inenten stopte.
Ook is een bekend feit dat de vaccinaties tegen een bepaalde ziekte soms juist een uitbraak van die ziekte te
weeg kunnen brengen.
Wat het varkensgriepvaccin betreft? Wat ik tot nu toe weet (en de inentingscampagne begint volgende week
pas!) is: 25 mensen overleden na de vaccinatie in Amerika, 5 in Zweden en een verhaal van een verder 
gezonde Duitse zakenman die tot een testgroep behoorde, maar bloed begon te spugen na de inenting. Het
kan zijn dat de andere overleden personen, zoals gezegd wordt, tot een risicogroep behoorden, maar zijn dat
niet juist de mensen die ze het eerst willen inenten en gaat het dan niet om moord met voorkennis als men
doorgaat met inenten? In ieder geval is het een keuze die ik niet graag zou maken en ik zou er alles behalve
verantwoordelijk voor willen zijn. 

Samen aan het werk tijdens een zappermaakcursus 

Hulda Clark, die met behulp van de Syncrometer in staat is geweest om de processen tot diep in de cel en
zelfs het DNA te volgen, heeft op die manier kunnen zien dat als een ziekteverwekker één keer in het
lichaam is gebracht (op welke wijze dan ook), deze er nooit meer echt uit verdwijnt. Deze blijft eerder in een 
latente (slapende) vorm wachten op het moment dat hij weer kan toeslaan.
De ziekte Aids laat dit heel duidelijk zien, want bij Aids-patiënten waarvan het immuunsysteem bijna niet
meer functioneert komen veel van de oude infectieziektes weer tot leven!
Ook bij kanker gebeurt iets dergelijks en patiënten met kanker sterven meestal ook niet aan de kanker zelf,
maar aan allerlei infecties (van binnenuit).
Dat betekent dus dat we bij inentingen het risico lopen met ziekteverwekkers te worden besmet waar we
zeer hoogstwaarschijnlijk sowieso nooit mee in aanraking waren gekomen, zij het niet juist door de 
inenting, maar daar dan wel voor de rest van ons leven mee opgescheept zitten. Dat is zeer ernstig en ik zal
uitleggen waarom.
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Dr. Russel Blaylock, een vooraanstaand Amerikaans neuroloog en neurochirurg, die veel medische uitvind-
ingen op zijn naam heeft staan en nieuwe termen heeft gegeven aan dingen, termen die nu in de medische
wereld algemeen gebruikt worden, vertelt het volgende: 

• Vaccins worden met het weefsel van ver-
malen apennieren gemaakt, er is namelijk
menselijk of dierlijk weefsel nodig voor het
kweken van de virussen. Deze vermalen
apenniercellen bevatten echter duizenden
virussen die op die manier ook in het
vaccin terecht komen, aldus dr. Blaylock.
Bij een inenting wordt je dus blootgesteld
aan God mag weten welke virussen!
Zo is iedereen die voor 1992 ingeënt is
tegen polio besmet met het SV40-virus.
Het SV40-virus is een kankerverwekkend
virus dat Hulda Clark altijd tegenkomt bij
kanker en hoewel het niet de hoofdoorzaak
daarvan is, draagt zij toch, samen
met een hele reeks andere kankervirussen                        De voor vaccins gebruikte groene aapjes
(onco-virussen), bij aan het hele kankerdrama.                  
Niemand weet hoeveel en welke virussen zich in een vaccin bevinden, want het is volgens dr. Blaylock
onmogelijk om al die virussen zichtbaar te maken. 

• Een ander onderwerp dat hij aanhaalt is de enorme explosie van auto-immuunziektes en allergieën sinds
de afgelopen 30 jaar die op onverklaarbare wijze bijvoorbeeld de hersenen aantasten van zelfs kinderen
en jongeren. Men heeft allerlei oorzaken proberen te vinden, aldus dr. Blaylock, waaronder invloeden
vanuit het milieu zoals fijnstoffelijke deeltjes van uitlaatgassen etc., zonder te kijken naar het meest voor
de hand liggende en dat zijn inentingen. Want het is ook sinds een jaar of 30 dat de hoeveelheid inentingen
enorm is toegenomen. Volgens dr. Blaylock krijgen kinderen tegenwoordig voor hun 6de levensjaar
gemiddeld al zo’n 20 á 30 inentingen!
Vaccins veroorzaken, aldus dr. Blaylock, auto-immuunreacties in het lichaam die kunnen leiden tot de
afbraak van hersencellen wat, zeker in kinderen met nog onvolgroeide hersenen voor blijvende schade
kan zorgen. 

Er zijn ook steeds meer verhalen van kinderen die na een inenting plotseling autistisch werden of last
kregen van epileptisch-achtige verschijnselen en stuiptrekkingen.
Inentingen kunnen, juist door de immuunreactie die ze oproepen, ziektes creëren als artritis, maar
ook suikerziekte waar steeds meer kinderen tegenwoordig aan lijden. Volgens dr. Blaylock veroorzaakt
de auto-immuunreactie in de Pancreas het afsterven van de Beta-cellen in de eilandjes van Langerhands
met als gevolg de insulineafhankelijke Diabetes 1. 

Ook Astma is een auto-immuunziekte die gerelateerd kan zijn aan vaccins.
uit onderzoek is gebleken dat in landen waar men tijdelijk is gestopt met de inentingen, het aantal diabetes
en astmagevallen onder kinderen daar sterk is teruggelopen, wat het verband heel duidelijk maakt.
Het lijkt me ook heel logisch verhaal want natuurlijk zal het lichaam heftige reageren op al die lichaams-
vreemde stoffen die zomaar worden ingespoten. Een kind kan dat nog begrijpen.
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Dr. Blaylock zegt dat er echter zoveel geld in het spel is, dat financiële interesses zelfs de stof bepalen die
medische studenten te leren krijgen en dat universiteiten in feite in handen zijn geraakt van de Farmaceu-
tische industrie. Het blijkt zelfs dat door hun enorme publiciteitscampagnes en controle over de media de 
resultaten van goeie wetenschappelijke onderzoeken zoals die het verband laten zien tussen auto-immuun-
ziektes en vaccinatie, niet meer naar buiten gebracht kunnen worden. Een hele ernstige zaak dus! 

Er zijn trouwens nog meer factoren wat betreft inenten, waar door de “heren medici” nauwelijks rekening
mee wordt gehouden.
Een normale besmetting gaat in de regel namelijk altijd via mond of neus en een binnendringer krijgt daar-
door eerst te maken met het speciale immuunsysteem dat zich in de slijmvliezen bevindt. Dat speciale im-
muunsysteem maakt het voor een binnendringer niet alleen moeilijk om werkelijk vat op je te krijgen, maar
heeft, om het zo maar te zeggen, ook een heel goed geheugen. 

Na het overwinnen van het griepje of de verkoudheid, onthoudt dit immuunsysteem de binnendringer voor
de rest van je leven en er ontstaat dus een langdurige immuniteit die zelfs kan worden overgedragen naar
volgende generaties.
Worden er nu via onnatuurlijke weg door inspuiting ziekteverwekkers diep in het spierweefsel gebracht, dan
is van zo’n zelfde immuniteit geen sprake. Bovendien kan het immuunsysteem veel heftiger op zo’n binnen-
dringer reageren wat tot complicaties kan leiden. (Het hele auto-immuunverhaal.)
En alsof dit nog niet genoeg is bevinden zich vaak zwaar giftige stoffen en oplosmiddelen in vaccins. Gifstof-
fen die op zichzelf ziekte kunnen veroorzaken en door Hulda Clark zelfs als de hoofdoorzaak of hoofdaan-
leiding van ziekte worden gezien. 

Elke ziekte is volgens Hulda Clark gerelateerd aan specifieke gifstoffen.
Bij kanker zijn bijvoorbeeld Isopropyl alcohol en het door haar in chloor gevonden “kankercomplex” dat
bestaat uit Polonium-Cerium-Ferrocyanide-Motorolie-EhtyleenBlauw de belangrijkste schakel, terwijl dat
bij Aids het zeer giftige Benzeen is (Benzeen dat volgens de synchrometer tegenwoordig in heel veel voed-
ingsmiddelen is terug te vinden!)
Andere stoffen zoals Thimerosal, een kwikverbinding die als conserveermiddel in vaccins werd en wordt
gebruikt, is al jaren een punt van discussie. Het is aangetoond dat het ernstige zenuwaandoeningen kan
veroorzaken. Het is als bestrijdingsmiddel in Nederland verboden, maar het zit wel in het vaccin tegen de
varkensgriep! (update: Minister Klink heeft gisteren gezegd dat thimerosal niet in het vaccin zal zitten dat
in Nederland gebruikt gaat worden. Ik hoop dat dat dan toch op zijn minst waar zal zijn, maar is nog geen
garantie dat je je verder over de griepprik geen zorgen meer hoeft te maken!)
Een ander ingrediënt van het varkensgriepvaccin is namelijk Squaleen, de stof die volgens sommigen mede-
verantwoordelijk is voor het golfoorlog-syndroom en blijvende zenuwbeschadiging.

                     Veilig of niet veilig?
              Ik zou zeggen: beoordeel zelf.
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EEn horrorfilm diE rEalitEit blijkt tE Zijn
 
Even de feiten tot zover op een rijtje:
1. Obama bezoekt Mexico en de Mexicaanse griep breekt uit nog ver voor het normale griepseizoen 

(april2009)
2.  11 Juni, door de Wereld Gezondheidsorganisatie wordt alarmfase 6 afgekondigd en de griep tot Pandemie 

verklaard. Gebaseerd op een leugen want het is zelfs zo dat aan de Mexicaanse griep veel minder mensen 
sterven dan aan de gewone jaarlijkse griep!

3. Er worden door vele verschillende landen vaccins besteld. Het bedrijf Baxter maakt deze vaccins en stuurt 
die naar haar klanten.

4. Een Tsjechisch laboratorium ontdekt echter het levende (!) vogelgriepvirus in de vaccins en slaat alarm. 
Het besmette vaccin blijkt naar 18 verschillende landen verstuurd waaronder Nederland.

5. Juni: Jane Burgemeister, een Oostenrijks medisch journaliste heeft zoveel bewijs van opzet in het spel, 
dat ze het bedrijf Baxter aanklaagt. Ondanks het feit dat dit had moeten leiden tot het verklaren van een 
noodtoestand en direct ingrijpen, is daar tot op heden nog niet door justitie op gereageerd! (De eerste teken-
en van poging tot volkenmoord?)

6. Onder Obama wordt er een wet goedgekeurd die de makers van vaccins niet verplicht om hun vaccins 
goedgekeurd te hebben en ze bovendien onaantastbaar maakt waardoor ze nooit kunnen worden aange-
klaagd. Betekent dat dat men de bevolking kan en zelfs mag vergiftigen zonder daar ooit voor op te hoeven 
draaien? Precies wat er dreigt te gebeuren!

7. Een document uit 1997 afkomstig van het Amerikaanse leger voorspelt een grieppandemie in het jaar 2009!
8. Ooggetuigen vinden, nog ver voordat er sprake was van de varkensgriep, miljoenen doodskisten opgeslagen 

verspreid over Amerika.
9. Er worden in het Amerikaanse parlement vragen gesteld over het bestaan van concentratiekampen en oude 

legerkazernes omgebouwd tot (tot nu toe nog lege) gevangenissen/kampen waar honderden duizenden 
mensen in zouden kunnen worden opgesloten.

10. Er is sprake van een wereldwijd plan tot onder dwang van leger en politie verplichte vaccinaties.
11. Een aantal mensen van politie en leger in Amerika praten (tegen hun zwijgplicht in) over trainingen voor het 

onder dwang vaccineren en chippen van de hele bevolking binnen 48 uur.
12. In Europa leek, op de bangmakende nieuwsberichten na, alles nog vrij rustig tot Frankrijk, Griekenland en 

België wetten wilden aannemen om vaccinaties te verplichten voor hun burgers. België is het eerste land 
dat zo’n wet goedkeurt en zo de macht van het individu over zijn eigen lichaam verkoopt (in feite) aan de 
overkoepelende macht van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Het eerste duidelijke teken in de menselijke 
geschiedenis van een poging tot het stichten van een werelddictatuur met behulp van zo’n goedkope leugen. 
Nu maar afwachten hoe snel de mensheid zal reageren. Een strijd tegen de klok!

13. In Nederland wordt een klein geding aangespannen tegen het ministerie van volksgezondheid omdat er gif-
stoffen in het vaccin zitten, maar deze niet op de vaccins worden vermeld. Waarschijnlijk wordt er binnen-
kort een nieuw proces aangespannen met als aanklacht poging tot volkenmoord omdat nu duidlijk sprake is 
van zware verboden gifstoffen in de vaccins. (Update: blijkbaar bewust van het gevaar, heeft Klink gisteren 
snel beloofd dat thimerosal zich niet in de Nederlandse griepprik zal bevinden.) Slimme zet!

14. Zaterdag 31 Oktober: Minister Klink van Volksgezondheid zegt in het programma “kamerbreed” van de 
Tros dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep veilig is. Iets dat niet geregistreerd wordt, wat dus niet veilig 
is, komt niet op de markt, was zijn beredenering.Het bericht over de besmetting met het vogelgriepvirus 
heeft blijkbaar nooit Denhaag bereik. En blijkbaar zijn de ingrediënten van het vaccin hem ook niet bekend. 
Ik neem echter aan dat hij er wel van weet. en dat hij dus liegt alsof zijn leven ervan afhangt, waarschijnlijk 
met de boodschap het volk gerust te stellen zodat het het vaccin voor zoete koek zal slikken.
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 Wiens belangen verdedigt hij? In ieder geval niet die van het volk, dat is duidelijk. Wat doet zo iemand 
 in een regering/vertegenwoordiging van het volk?
 Als ik heel eerlijk ben, zie ik voor het eerst met zoveel duidelijkheid hoe al die ministers en  
 regeringsleiders van al die verschillende landen als één geheel, alsof het afgesproken is, dezelfde  
 stappen ondernemen. Stappen die heel duidelijk vijandig zijn tegenover de gewone mens en het volk.    
 Elk eenvoudig mens kan zien dat het hier om een leugen gaat! Naar wiens pijpen dansen deze    
 vertegenwoordigers van ons eigenlijk?
 En steviapoeder, dat heerlijke en genezende plantje? Zo gezond, maar nog steeds als zoetstof verboden.
 Snap jij het nog? 

Het is duidelijk dat het om een misdaad gaat en wel één op wereldniveau waar heel veel mensen in betrokken
zijn, waaronder onze eigen politici, maar wat zijn de motieven? En waarom wil men juist zwangere
vrouwen inenten?
Nu wordt het pas echt sinister.
Dr. Russel Blaylock legt uit dat een door een griep geactiveerd immuunsysteem bij de zwangere vrouw zorgt
voor de productie van cytokines, een soort eiwitten die communicatie tussen immuuncellen onderling mogelijk
maakt. Hoewel dus zeer nuttig, kan een overvloed ervan echter schade aanrichten aan zowel de hersenen
van de moeder alswel die van het zich nog ontwikkelende kind. Dit kan tot blijvende hersenbeschadiging
leiden en ziektes als Autisme en schizofrenie veroorzaken.
Volgens dr. Russel is, omdat de Mexicaanse griep niet echt veel mensen ziek maakt, er weinig gevaar voor
zwangere vrouwen. Het massaal inenten van de zwangere vrouwen zou daarentegen met grote zekerheid
zo’n reactie van het immuunsysteem veroorzaken en dus de normale groei van het kind in gevaar brengen. 
Des temeer nog omdat men (in ieder geval in Amerika), de vrouwen 3 injecties wil geven binnen 3 weken. Dat 
wil zeggen dat er een ophoping van Cytokines zal plaats vinden met een zeer grote kans op hersenbeschadiging.
Volgens dr. Russel is dit risico bij artsen, neurologen en zeker de makers van de vaccins bekend en kun je dus
weer van kwaad met opzet spreken en dus misdaad.

Zijn dit plannen om de wereldbevolking te reduceren, tegelijkertijd een werelddictatuur te stichten en in
het proces miljarden euro’s te verdienen? Dit alles ten koste van onze gezondheid, onze vrijheid en dus ons
geluk? Zoek voor meer informatie over de genocide, op het internet onder: Genocide, Henry Kissinger, David
Rockefeller, Ted Turner, Prince Philip, Georgia Guide Stones etc.

Ik las pas op een website de vraag: Ben je een bedreiging voor de volksgezondheid als je weigert je te 
laten in te enten? Het antwoord was: Waarom? Degenen die willen zijn dan toch al ingeënt!
Een prachtige gedachtengang die laat zien hoe belachelijk verplicht inenten eigenlijk is. 

Is vaccineren de enige manier om je tegen binnendringers te verdedigen? Absoluut niet en het wordt tijd dat
de natuurlijke middelen die kunnen beschermen tegen virussen eens beter worden onderzocht. Middelen
die effectief zijn, makkelijk te verkrijgen en nagenoeg niets kosten en waar geen patent op aan te vragen is.
(In naam van het volk zou ik er bijna aan toevoegen.)

Ik neem aan dat we dat onderzoek zelf moeten doen en Hulda Clark heeft daar een goed begin mee gemaakt
en haar 99% succes bij het genezen van kanker zijn indrukwekkend genoeg om dat wat ze heeft onderzocht
heel, heel serieus te nemen!

http://www.huldaclark.tk
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EEuwEnoudE wijshEid En dE niEuwstE wEtEnschappElijkE ontdEkkingEn als 
oplossingEn voor dE griEp!
Wat is de beste benadering als het gaat om het genezen of voorkomen van ziekte in het algemeen en van de
varkensgriep in het bijzonder? Hier zijn wat alternatieven die het onderzoeken waard zijn.

De kracht van de zapper

De zapper behoort tot dat wat je “frequentietherapie” kunt noemen.
Frequentietherapie is zonder enige twijfel de therapie van de toekomst en de toepassingsmogelijkheden
daarvan zijn bijna onbeperkt.
Dat de zapper gebruikt kan worden bij in feite elke ziekte is al breeduit bewezen, maar waarom zou hij be-
langrijk kunnen zijn bij bijvoorbeeld de griep en dus ook de varkensgriep?
Over het algemeen is het zo dat, hoe beter het immuunsysteem werkt, des te beter, maar toch is dat niet 
altijd waar. Als het immuunsysteem een té felle reactie geeft, met hoge koorts en heftige ontstekingsverschi-
jnselen dan kan dat zelfs gevaar opleveren. Waarschijnlijk is juist de té heftige reactie van het immuunsys-
teem de oorzaak van eventuele sterfgevallen.
Toch wil je graag van het virus af. Een lastig dilemma!

Wel, het grote voordeel van de zapper is dat hij zowel het immuunsysteem versterkt (witte bloedlichaampjes
worden actiever, ook al waren ze daarvoor door bijvoorbeeld metaalvergiftiging belemmerd hun werk te
doen), maar tegelijkertijd doodt hij het virus zelf en je zou kunnen zeggen dat hij dus een deel van de taak
van het immuunsysteem overneemt. Dit heeft als gevolg dat een overdreven en gevaarlijke reactie van het
immuunsysteem wordt voorkomen. Het bewijs daarvan zie je heel duidelijk in het geval van hoge koorts die
vaak binnen een half uur door het zappen verdwijnt. Je kunt wat dat betreft zeggen dat de zapper wel de-
gelijk je leven kan redden in zo’n situatie.
Het nadeel dat de stroom niet doordringt tot diep in de darminhoud kan overbrugt worden door het “plate
zappen” van de darmen. (In onze zappermaakcursussen leren we precies hoe dat in zijn werk gaat.)

De kracht van kruiden

Sinds mensenheugnis worden we geplaagd door virussen, bacteriën en parasieten en natuurlijk heeft men
daar toen al oplossingen voor gezocht en ook gevonden.
Wat is er echter met al die kennis gebeurd?
Zogenaamde (schijnbare) vooruitgang kan in sommige gevallen juist achteruitgang betekenen en wat het
genezen via de allopathie betreft is dat zeker wel eens het geval.
We hebben het gezien met de komst van de antibiotica waardoor de prachtige uitvindingen van Rife in de
vergetelheid zijn geraakt, maar in feite is hetzelfde gebeurt door de komst van de inentingen.
Het heeft de mens lui en afhankelijk gemaakt en effectieve middelen tegen infecties zijn daardoor vaak ver-
geten.
Gelukkig zijn er mensen die een deel daarvan hebben geprobeerd te redden waaronder Hulda Clark die
door haar jarenlange wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat kruiden tot dingen in staat zijn
waar medicijnen niet aan kunnen tippen.
Voor elke bacterie of parasiet is wel een speciaal kruid en dat men in India daar meer verstand van heeft/
had, bewijst bijvoorbeeld de door hen gemaakte en veel gebruikte curry, waar bijvoorbeeld
Kurkuma in zit dat in staat is om zowel shigella (een koeienpoepbacterie die veel in zuivel voorkomt)           
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als E-coli te doden.
Door het eten ermee te bereiden wordt dus direct een besmetting met deze bacteriën
voorkomen. (Shigella is een bacterie die door Hulda Clark bijna altijd wordt
gevonden in de hersenen van mensen met MS en E-coli zorgt volgens Hulda Clark
voor de darmkrampjes in baby’s, jeugdpuistjes in de pubertijd; hoofdpijnen, vermoeidheid,
een slecht humeur en spijsverteringsproblemen op middelbare leeftijd
en zweren op latere leeftijd.

De kruiden die Hulda Clark gebruikt in het geval van griep (ook de vogelgriep, de varkensgriep bestond nog
niet op het moment dat Hulda Clark dit schreef ) zijn als volgt:

• Eucalyptus (bladeren): 2 koppen thee per dag of 1 capsule 3x per dag.
• Boneset (Eupatorium perfoliatum): 2 koppen thee per dag of 1 capsule 3x per dag
• Welriekende ganzenvoet (Chenopodium ambrosioides): 2 koppen thee per dag of 1 capsule 3x per 

dag.
• Berkenbast: 1 kop thee per dag of 1 capsule 2x per dag
• Grote Klis: 2 koppen per dag of 1 capsule 3x per dag
• Reishi paddestoel: 1 capsule 3x per dag
• Kurkuma: 6 capsules, 3x per dag als thee of in capsule
• Venkel: 6 capsules 3x per dag als thee of in capsule

De eerste 4 kruiden zijn echter in Nederland en België moeilijk te krijgen, maar geen angst want ze kunnen
vervangen worden door bij ons gebruikelijke kruiden. Zie verderop voor wat suggesties.
Naast het gebruik van kruiden zijn er ook een aantal algemene adviezen die belangrijk kunnen zijn voor het
bestrijden van de infectie. Hiervolgt een lijstje:

De eeuwenoude natuurgeneeskunst thuis toegepast

• Om te beginnen, mocht je griepverschijnselen hebben dan wil dat absoluut nog niet zeggen dat het 
gaat om de varkensgriep. Er is geen enkele rede om in paniek te raken want de varkensgriep doet 
in de regel niet veel meer dan elke andere griep. Blijf kalm en doe de dingen waarvan je weet dat ze 
goed voor je zijn en je bent er het snelst weer doorheen.

• Als je een zapper hebt kun je natuurlijk direct zappen! (Voor degenen die over een “plate-zapper” 
beschikken: Zappen met longen links en longen rechts, ieder 20 minuten; ook is het verstandig om 
darmen te zappen want de varkensgriep kan ook problemen geven in de spijsvertering; bloed met of 
zonder witte bloedlichaampjes op de andere plaat; zorgen voor selenium, germanium en vitamine C. 
Ook gewoon zappen is van belang. De regel: hoe meer zappen hoe beter).

• Eet niet teveel zoetigheid en suiker. Suiker is een stof die bijdraagt tot het verzuren van het lichaam. 
Virussen en bacteriën gedijen het best in een zuur milieu. Wij hebben bij onszelf en onze kinderen 
gezien dat suiker eten altijd gemakkelijker tot verkoudheden leidde.

• Neem voldoende rust.
• Verlaag bij hoge koorts de koorts door af en toe koude afwassingen te doen of met natte sokken aan 

je bed in te kruipen. Je hebt daar 3 paar sokken voor nodig. 2 paar katoenen sokken en 1 paar wollen.
1. Je maakte één paar katoenen sokken nat door ze even in ijskoud water te dompelen waar je 

wat azijn aan hebt toegevoegd (of citroen).
2. Je wringt ze goed uit zonder ze te warm te maken en trekt ze aan.
3. Daaroverheen trek je het tweede paar droge katoenen sokken aan.
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4. Tot slot doe je de wollen sokken daaroverheen, er zorg voor dragend dat ze de andere sokken 
helemaal bedekken tot bovenaan toe. Ze worden vanzelf droog. Indien nodig later herhalen. Hoe 
langer de sokken zijn, hoe beter. Zo worden het kuitwikkels.

Deze eenvoudige en goedkope remedie heeft bij onze kinderen nog nooit gefaald om de koorts te doen 
zakken.
Hoge koorts omlaag brengen is belangrijk want hoge koorts vraagt veel van het lichaam. Een beetje koorts 
kan geen kwaad en is het natuurlijke verdedigingsmechanisme van het lichaam.

3 á 4 koude afwassingen per dag (de kamer moet wel warm zijn als je dat 
doet) helpen ook om het zweten op gang te brengen en op die manier de 
koorts te verlagen. Met een vochtig gemaakte handdoek of washand, koud 
maar wel goed uitgeknepen zodat hij niet druipt. Snel doen en dan gauw 
je bed in. Het is de koude prikkel die de gewenste reactie in het lichaam 
veroorzaakt.

• Zappen is ook uitstekend in staat om de koorts vrij snel te doen 
zakken doordat het de oorzaak ervan aanpakt, namelijk het virus.

• Eet niet als je koorts hebt, maar drink veel kruidentheeën en 
vruchtensap. Bij koorts raak je veel vocht kwijt en sowieso moet 
het lichaam zijn afvalstoffen kwijt. Het mag duidelijk zijn dat 
gezappicate water, kruidenthee en vruchtensap de voorkeur hebben. (Ik zou zeggen de vrucht 
zappicaten alvorens je er sap van maakt om te voorkomen dat de vitamine C vervliegt.

• Zorg voor een goede ontlasting eventueel met behulp van een klisma of lavement.
• Neem een hoge dosis Vitamine C (Mag wel tot 8 gram per dag , maar wel in kleine doses over de 

hele dag verdeeld ingenomen, bijvoorbeeld in capsules.) Hoe natuurlijker de vitamine, des te beter. 
Daarom is het drinken van verse vruchtensappen ook zo gezond.

• Een heel goed huismiddeltje is fijngehakte ui in een washandje op de borst leggen. (Eventueel met 
een kruik erop). Dit staat zelfs bekend longontstekingen te kunnen genezen.

• Colloïdaal zilver innemen (2 koffielepels per dag) en eventueel in neus en ogen druppelen of 
verstuiven en inademen. Colloïdaal zilver is ook een goed preventief middel, net als zappen 
trouwens.

• urinetherapie heeft ook bewezen levens te kunnen redden, zoals bijvoorbeeld bij polio-epidemieën 
en andere ernstige ziektes. Zoek voor meer informatie op het internet of koop er een boek over.

• Drink geozoniseerd water. (Daar moet je wel een ozoniser voor hebben). één glas ‘s ochtends en één 
glas ‘s avonds.

• Neem als het kan zonnebaden (Kerstvakantie 
naar een lekker warm land? Mexico 
bijvoorbeeld?) Het is bekend dat zonlicht en 
zonnen vitamine D produceert in het lichaam. 
Ook is bekend dat vitamine D één van de 
krachtigste virusdodende stoffen is in het 
lichaam. Dat is er ook de rede voor dat je in de 
winter makkelijker de griep krijgt, je hebt dan 
veel minder zonlicht tot je beschikking. (Het 
is overbodig om te zeggen dat je niet op het 
midden van de dag moet zonnen.)
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Een half uurtje zonnen
produceert tussen de
10.000 en 20.000 IE
vitamine D

Ook gewoon buiten zijn geeft je toch trouwens nog enig zonlicht ook al schijnt de zon niet. Daarom is
het nooit verkeerd om als gewoonte te hebben om elke dat een uurtje te gaan wandelen, ook al is het
maar gewoon in een park of in een rustige wijk.

Heb je niet de mogelijkheid om te zonnen dan is vitamine D3 als voedingssuplement aan te raden.
2000 IE voor kinderen per dag en 5000 tot 10.000 IE voor volwassenen.

Volgens Hulda Clark werkt het homeopathische middel Occilococcinum wel bij gewone griep maar niet bij
de vogelgriep. Ik neem aan dat het bij de varkensgriep ook niet zal werken.

Het belang van hygiëne
Natuurlijk is hygiëne van belang en in plaats van belachelijke mondkapjes dragen en paniek zaaien is het
veel verstandiger om je handen te wassen na in openbare ruimtes te zijn geweest, zoals winkels waar je 
winkelwagentjes beetpakt en geld aanneemt. Nooit je vingers in je mond stoppen (sowieso beter nooit 
doen!) en je handen indien nodig ontsmetten met wodka die je bijvoorbeeld in een spuitflesje doet. Wodka 
is heel wat beter dan de zeer giftige ontsmettinsmiddelen waar vaak Isopropyl-alcohol in zit, het alcohol 
waarvan Hulda Clark heeft aangetoond dat het een belangrijke rol speelt in het ontstaan van kanker.

Ook een paar druppels Jodium in een beker water (net genoeg om er een beetje kleur aan te geven) werkt
heel ontsmettend. Je handen daarmee wassen doodt elke ziekteverwekker.
Maar vergeet niet dat de varkensgriep een milde griep is waar je absoluut niet bang voor hoeft te zijn.
Politici zijn veel gevaarlijker!

Kruiden die met succes griep bestrijden
• Vlier. Vlierbloesemthee is een heel goed anti-griepmiddel dat naast zijn virusdodende werking ook 

nog een heel verzachtend effect heeft op de slijmvliezen en voor die rede ook zeer effectief is bij 
longproblemen. Daarnaast heeft het ook nog zweetdrijvende eigenschappen die helpen met het 
verlagen van de koorts.  
Bereiding: Een thee van zetten door een kop heet water te gieten op 5 gram (2 koffielepels) 
bloesem en enige tijd laten trekken. (Als je hebt, natuurlijk op de zappicator!) Verschillende koppen 
per dag goed warm drinken. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat Vlier in staat is om zowel het 
Influenza A als Influenza B-virus te doden.
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• Zoethout. Ook zoethout heeft antivirale eigenschappen en bij een onderzoek met ratten die een  
dodelijke dosis influenza toegediend kregen bleken zij beschermd tegen de dood en ook minder long-
schade te hebben opgelopen.

• Gember. Gember heeft zowel slijmoplossende als zweetdrijvende eigenschappen. Een mespuntje, of 
iets meer, gemberpoeder in de vlierthee gedronken versterkt de goede eigenschappen van de vlierthee. 
 

Je kunt een heerlijke zoete thee 
maken door eerst wat zoethout in 
een pannetje te koken (15 tot 30 
gram per liter water) en het wa-
ter op de vlierbloesems te gieten. 
Zo’n 5 á 10 minuten laten trek-
ken. Dan het mespuntje gember 
erbij, warm drinken en eventueel 
lekker onder de wol! Het beste 
is om meerdere koppen per dag 
over de dag verdeeld te drinken. 

Neem voldoende rust

Wanneer het niet wordt tegengewerkt, geneest het lichaam zichzelf.
Een voorwaarde die wel eens wordt onderschat is echter op tijd voldoende rust te nemen.
We leven in een maatschappij die veel van ons vraagt en de vele “burn outs” laten zien dat we te vaak worden
gedwongen om voorbij onze grenzen te gaan.

Goede rust is het gevolg van goede vermoeidheid en daarom is voldoende beweging ook erg belangrijk.
Heb je de mogelijkheid om overdag een half uurtje te rusten, misschien vlak na je werk, dan kan dat levensver-
lengend zijn. Rust echter nooit langer dan een half uur, want dat zal het tegengestelde effect hebben.
Onderzoeken hebben trouwens ook uitgewezen dat dagelijks mediteren de kans op ziekte vermindert.

Wel, ik hoop van harte dat je wat aan deze informatie zult hebben.
Aangezien er vanaf volgende week met het intensief vaccineren wordt begonnen, denk ik dat het belangrijk
is dat hij nu op de bus gaat. Ik had er graag nog wat linken en filmpjes aan toegevoegd, maar daar is dan
helaas nu geen tijd meer voor.

Met of zonder griep wens ik je in ieder geval het allerbeste!
Hartelijke groeten,
Harm Valentijn

PS: voor de online cursus over het genezen van Covid-19, bezoek graag onze website (www.huldaclark.tk)
Daar vind je een veel diepgaander protocol voor het voorkomen en genzen van Covid-19, wat helemaal niet 
zo moeilijk is als men je doet geloven. Kruiden zijn zeer krachtige geneesmiddelen. Je leert daar hoe je het het 
virus (en andere virussen) in elke fase onmogelijk kunt maken om je ziek te maken, of hoe je, als je toch eenmaal 
ziek bent geworden er zo snel mogelijk weer doorheen komt. Zeer effectief en alles wetenschappelijk onder-
bouwd.

http://http://e-stilo.net/huldaclark/verkoudheid-griep-online.html

