讓我們同行﹐像水一樣往同一方向流
Laat ons saam reis soos water wat in een rigting stroom

WE MUST BE THE CHANGE WE WISH TO SEE IN THE WORLD
Uw e-mail adres zit in ons bestand . Aangezien we u graag als lezer behouden, bieden we u bij deze een gratis elektronisch tijdschrift aan.
Mocht u echter geen prijs stellen op deze service, dan vindt u onderaan deze nieuwsbrief een link om u direct af te melden.
GENTECH BEDRIJF MONSANTO EET EIGEN MAAKSELS NIET

Er zijn nogal wat reacties gekomen over de artikelen die handelden over Monsanto.
Of de soep wel zo heet gegeten moest worden….
Misschien heeft de lezer daar wel gelijk in, echter, De Organic Consumers Association meldde vorig jaar op 7 augustus het volgende:
“Verenigd Koninkrijk: vanaf heden zal de staf van de Britse hoofdvestiging van biotech gigant Monsanto uitsluitend niet-genetisch gemodificeerde produkten eten
tijdens de lunchpauzes. Produkten die genetisch gemanipuleerde soja en mais bevatten zijn niet langer verkrijgbaar in de bedrijfsrestauratie. Granada Food Services, het bedrijf dat de catering verzorgt, schijnt bezorgd te zijn over gezondheidsrisico’s. Monsanto’s public relations afdeling wijst de suggestie dat de nieuwe
maatregel te maken heeft met een door bezorgde medewerkers geïnitieerde boycot
uitdrukkelijk van de hand.”
Helemaal nieuw is dit fenomeen overigens niet, want in 1999 kwam o.a. de BBC
met een soortgelijk bericht. In de tussenliggende jaren is Monsanto blijkbaar niet in staat geweest om de zorgen van haar cateraar weg te
nemen.
Nog even ter verduidelijking: Monsanto is een zeer invloedrijke onderneming die gepatenteerde genetisch gemanipuleerde gewassen aan
de wereldbevolking op wil dringen. Dit wordt gedaan op zeer criminele en agressieve wijze, waarbij aan de lopende band kritische onderzoeksresultaten betreffende gezondheidsschade en andere gevaren worden verzwegen of verdraaid. Ondanks wagonladingen documenten
die de extreme gevaren van gentech aantonen, houdt Monsanto bij hoog en bij laag vol dat gentech produkten volkomen veilig zijn.
Maar als biotech-produkten zo veilig en goed voor de wereld zouden zijn (minder pesticiden nodig!) dan zouden we toch mogen verwachten
dat de managers van Monsanto voorop zouden lopen in het overschakelen naar al het moois dat het bedrijf te bieden heeft?
ENDGAME— BLUEPRINT FOR GLOBAL ENSLAVEMENT

De laatste film van documentaire- en radiomaker Alex Jones heet Endgame - Blueprint for Global Enslavement. De film laat zien hoe de powerelite van de wereld reeds vele decennia werkt aan het centraliseren van
macht, waarbij een Amerikaanse, een Europese en een Aziatische Unie
uiteindelijk zullen versmelten tot een wereldregering. Gecentraliseerde
macht betekent absolute macht, waarbij de bovenbazen als goden kunnen heersen over het gepeupel (u en ik). Om dit te bereiken worden
allerhande manipulaties gebruikt, zoals het veroorzaken van oorlogen en
het financieren van beide kanten van die conflicten. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn hier goede voorbeelden van (u wist dat de grootvader van George Bush een van de grootste financiers van Hitler was?)
Het grootste plan nadert nu zijn voltooiing, en het is bijna tijd voor het
toetje, zijnde niets minder dan het terugdringen van de wereldpopulatie
tot zo’n 10% van de huidige bevolking, zoals in de monumentale stenen van de Georgia Guidestones gekerfd staat. De resterende mensen
zullen als moderne (loon)slaven door het leven gaan, continue bang gemaakt voor niet-bestaande terroristen en in laboratoria gecreëerde
levensbedreigende plagen.
Dat klinkt haast te bizar om waar te kunnen zijn, maar het zijn vooral de uitspraken en publicaties van de power-elite zelf die maken dat
deze conclusie onontkomelijk is.
De beste verdediging tegen deze kwaadaardige plannen is een goed geïnformeerde bevolking, een bevolking die zich niet langer laat piepelen en als vee naar de slachtbank laat leiden. Misschien dat Endgame de zaken iets te duister voorstelt, maar die Alex Jones zou toch
maar eens gelijk hebben! En u maar druk wezen met het bekijken van ijsdansende beroemdheden en het uitzoeken van een nóg hipper
mobieltje. Weet u al wat u later tegen uw kinderen zegt als ze vragen “Papa, wat deed jij toen de regering onze privacy door de WC
spoelde? En papa, waarom heb je niet geprotesteerd toen er geen referendum over het Europese verdrag kwam? Papa, waarom heb je me
voor HPV laten inenten, er was toch volop informatie beschikbaar dat ik daar juist kanker van kon krijgen?”.
U kunt Endgame bekijken op Google Videos maar voor de hoogste kwaliteit is een echte DVD natuurlijk aan te bevelen, zeker als u wat

kopietjes voor de familie, vrienden of collega’s wilt branden. Daarom bieden wij gratis een dvd aan, zodat u zelf voor verdere versrpeiding kunt zorgdragen.
Nog een waarschuwing voor wie slechts Engels verstaat: de DVD is helaas niet van ondertiteling voorzien.
MEER DODEN DOOR GSM DAN DOOR ROKEN

Mobieltjes kunnen meer mensen doden dan sigaretten of asbest. Dit blijkt uit een studie van de kankerexpert Dr.
Vini Khurana. De dokter adviseert mensen om het gebruik van mobiele telefoons tot een minimum te beperken.
Een onderzoek van Dr. Vini Khurana, neuroloog en gelauwerd kankerspecialist, toont aan dat de GSM op termijn meer
kanker zal veroorzaken dan roken of asbest. Hij roept overheden dan ook op om maatregelen te nemen tegen GSMgebruik.
Tien jaar of langer een GSM (veelvuldig) gebruiken, verdubbelt volgens Khurana de kans op hersenkanker. Hij geeft ook
enkele adviezen om het risico te beperken...
1. Gebruik geen GSM-telefoon (goh...)
2. Draag het toestel niet op je lichaam als je het niet gebruikt
3. Gebruik een zogenaamde Air Tube Headset in plaats van een gewone. Deze headset kun je vergelijken met de stethoscoop van een arts: via een luchtkanaal wordt het geluid getransporteerd naar het oor.
4. Gebruik een BIOPRO cell chip. Dat is zo'n plakkertje op je telefoon die overbodige straling van het toestel reduceert.
Eerder dit jaar waarschuwde de Franse regering voor de gevaren van mobiele telefoons, vooral bij kinderen. De Duitse regering adviseert
zijn burgers om het gebruik van mobiele telefoons tot een minimum te beperken.
Ongeveer drie miljard mensen wereldwijd gebruikt regelmatig een mobiele telefoon. Ongeveer drie keer zoveel mensen roken. Sigaretten
zijn elk jaar verantwoordelijk voor de dood van vijf miljoen mensen wereldwijd. Blootstelling aan asbest is in Groot-Brittannië verantwoordelijk voor net zoveel sterfgevallen als dat er gebeuren door verkeersongelukken.
Daarnaast waarschuwen experts van de Russische Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (RCNIRP) voor de gevolgen
van GSM-gebruik door kinderen. Gebruik van de GSM door kinderen en jongeren kan volgens dewetenschappers tot beschadiging van het
zenuwstelsel leiden: verzwakt geheugen en concentratie, verminderde mentale en cognitieve capaciteit, irriteerbaarheid, verstoorde slaap
en kans op epilepsie. Op termijn kunnen de gevolgen zelfs nog ernstiger zijn en waarschuwt men voor tumoren, alzheimer, dementie en
depressie.
Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement in januari lieten verscheidene experts weten dat
er intussen genoeg gefundeerd wetenschappelijk bewijs is over de gevaren voor de volksgezondheid.
Volgens de MOA (Mobile Operators Association) is het onderzoek van Dr. Khurana maar een
selectieve analyse van wetenschappelijke literatuur door een enkele persoon. Het is volgens
de MOA geen gebalanceerde analyse van al het wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd
is. Volgens de MOA komt Khurana tot conclusies die het tegenovergestelde zijn van die in meer
dan 30 onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken.
Neurochirurg Professor Khurana heeft in 16 jaar 14 prijzen in de wacht gesleept met zijn kankeronderzoek.
DE WAARHEID... WORDT EERST GENEGEERD

De waarheid... wordt eerst genegeerd, dan belachelijk gemaakt, vervolgens onderdrukt...met geweld bestreden en uiteindelijk geaccepteerd.
Er was eens lang geleden een meningsverschil tussen twee biologen, en de uitkomst veranderde voorgoed de zienswijze van de medische
wetenschap. . . of niet? Het gebeurde in de 19de eeuw; de biologen waren Antoine Béchamp en Louis Pasteur, en de controverse ging over
de oorzaak van ziekte. Béchamp was van mening dat de oorzaak van ziekte in het lichaam lag, terwijl Pasteur ervan overtuigd was dat ze
een uitwendige oorzaak had zoals in zijn bacteriologische theorie naar voren kwam. Volgens Pasteur ontstaat een ziekte wanneer bacteriën, virussen of andere lichaamsvreemde micro-organismen het lichaam binnendringen en aanvallen. Sindsdien heeft zijn zienswijze de
medische wetenschap en haar filosofie beheerst.
Er was echter altijd iets in het bloed dat ondefinieerbaar was. Aangezien men niet over de middelen beschikte het nauwkeuriger te onderzoeken en men er geen verklaring voor had, werd er door onderzoekers over gesproken als ‘residu’ in het bloed en werd het meestal genegeerd. Dit was zelfs nog het geval toen er instrumenten waren geconstrueerd, die een veel verdergaand onderzoek mogelijk maakten,
zoals de microscoop die in de twintiger jaren door Royal Raymond Rife werd uitgevonden, die 30.000 maal kon vergroten en microorganismen in levend bloed kon waarnemen die niemand ooit tevoren had gezien. Een andere onderzoeker die geïntrigeerd werd door het
residu in het bloed is Gaston Naessens, een Frans-Canadese wetenschapper die een alternatieve
behandeling voor immunologische ziekten heeft ontdekt, die op een heel andere benadering van
ziekte is gebaseerd. Het is een boeiend verslag van zijn verschillende ontdekkingen, zijn behandeling van kankerpatiënten, en de jaren van zijn vervolging door de moderne medische stand, wat
eindigde in een rechtszaak in Quebec die hij won. Het gaat ook over de problemen die hij kreeg om
zijn methode uiteindelijk erkend en verspreid te krijgen.
Naessens ontdekte een fundamentele substantie in de levenssappen van alle levende wezens: een
subcellulaire, levende en reproducerende microscopische vorm, die hij somatid (zeer klein lichaam) noemde. Deze ‘entiteit’ ontwikkelde zich in een cyclus van vormverandering: de eerste
drie stadia van deze cyclus (somatid, spore, dubbel spore) komen normaal voor in gezonde levende
wezens en zijn feitelijk essentieel voor hun bestaan. Naessens ontdekte dat deze somatiden onvernietigbaar zijn. Na de dood van de gastheer keren ze terug naar de aarde waar ze hun bestaan
voortzetten. Voor hem zijn ze fundamenteler voor het leven dan de cellen, die lange tijd als de
primaire bouwstenen van het leven werden beschouwd
Volgens de theosofie vormen we onszelf en onze eigen gezondheidstoestand. Ziekte is de uitwerking van de wet van oorzaak en gevolg
(karma), omdat alles wat op onze weg komt het gevolg is van zaden die in het verleden zijn gezaaid. Hartstocht zoals haat, woede of wellust verstoort onze lagere constitutie. Wanneer deze zich onttrekt aan de controle of leiding van het hogere deel van ons wezen, verandert ze de gang van de levensstromen, verdicht ze deze op de ene plaats en verdunt ze op de andere. Zelfzucht ligt aan de wortel van de
meeste wandaden en is daarom de onderliggende oorzaak van de meeste ziekten. Dr. Bach put uit de oude wijsheid wanneer hij zegt dat
ziekte zou moeten worden begrepen als een reinigingsproces, een gelegenheid tot zuivering, om verkeerde denkpatronen te corrigeren,
om disharmonische gedachten en emoties kwijt te raken. Wanneer we beseffen dat de oorzaken van ziekte van binnenuit komen, zijn we
genoodzaakt om de verantwoordelijkheid voor onze gedachten en daden op ons te nemen. Iedere filosofie die gebaseerd is op het geloof
dat de oorzaken alleen vanbuiten komen, zou ons gemakkelijk zelfvoldaan in slaap kunnen wiegen.
De wezenlijke boodschap van het boek, The Persecution and Trial of Gaston Naessens’ is niet of zijn geneesmethode werkelijk werkt of
niet. De kern is dat de feiten die door allerlei manieren van onderzoek aan het daglicht zijn gekomen, zouden moeten uitmaken wat echte
genezing is en wat kwakzalverij. Om mensen die door ziekte zijn aangetast werkelijk te helpen, zou de medische wetenschap nieuwe
ideeën met een open geest moeten toetsen. Wetenschappers zouden moeten worden aangemoedigd om iedere weg te onderzoeken die tot
genezing van ziekte kan leiden, hoe vreemd die mag lijken voor de orthodoxie. Ze moeten niet verzeild raken in een vicieuze cirkel, waarin ongeaccepteerde theorieën worden aangeboden die ongeaccepteerde geneesmethoden creëren, die vervolgens waardeloos worden ver-

klaard omdat ze op ongeaccepteerde ideeën berusten. Het dient nergens toe wanneer zekere ideeën niet serieus worden genomen, omdat
geen zogenaamd goed bekendstaande en geloofwaardige bron de moeite zal nemen ze te onderzoeken. De potentiële behandelingen die
uit deze ideeën zouden kunnen voortkomen, zullen altijd te danken zijn aan de visie en het harde werk van een of enkele pioniers lang
voor ze algemeen worden overgenomen.
STOP SLACHTING GANZEN IN NATUURGEBIEDEN!

Beste dieren- en natuurvrienden,
Tijdens onze e-mailactie van eind 2007 om de herintroductie van de drijf/drukjacht op wilde zwijnen te stoppen, heeft u aangegeven op
de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen. Mede door uw mailprotest blijft de drijf/drukjacht vooralsnog verboden. Maar nieuwe
rechtszittingen worden deze zomer verwacht.
Nu vragen wij uw speciale aandacht voor de ganzen. Tienduizenden in het wild levende grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen
en hun jongen dreigen gevangen en vergast te worden. Provincies, maar helaas ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maken zich
schuldig aan grootschalige dierenmishandeling.
Kijk op www.faunabescherming.nl/actie.html wat u kunt doen om deze zinloze moordpartijen te stoppen.
VRAAG DE MINISTER OM DE 23 MEEST GEVAARLIJKE BESTRIJDINGSMIDDELEN IN ONS VOEDSEL TE VERBIEDEN!

Door agressieve lobby van de bestrijdingsmiddelenindustrie wil minister Verburg van Landbouw niet
langer de 23 meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de Europese voedselketen verbieden. Het gaat
om gifsoorten die kankerverwekkend zijn, erfelijke afwijkingen of onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken en/of hormoonverstorend zijn. In 2007 kwamen deze stoffen voor op maar liefst 22% van de in de
EU geteste producten!
Deze stoffen horen niet in ons voedsel thuis en het is daarom ook onaanvaardbaar dat minister Verburg haar standpunt heeft herzien. Maar het is niet te laat! Op 23 juni aanstaande wordt dit onderwerp opnieuw besproken in de Raad van Ministers in Europa. Ga daarom nu naar
www.pesticidewatch.eu/NL/ en roep onze minister op als nog te kiezen voor onze gezondheid en een
schoon milieu! Op de website vind je ook meer informatie.
Ga nu naar de actiesite www.pesticidewatch.eu/NL/.
Stuur dit bericht alsjeblieft door naar zo veel mogelijk andere mensen die zich ook zorgen maken over gevaarlijke bestrijdingsmiddelen op
ons voedsel!
EUROPESE MOBIELE BELLERS ZIJN ONWETENDE PROEFKONIJNTJES

In het kader van „nuttige experimenten voor den gehele menschheid“, een nuttig experiment voor de gehele
mensheid. Amerikaanse wetenschappers hebben zes maanden lang een groep van 100.000 mobiele bellers, ergens
in een geïndustrialiseerd land in Europa, gevolgd en hun „gedrag“ in kaart gebracht. Iedere keer als een van de
100.000 een sms stuurde of een belletje pleegde, werd de positie van de beller door de wetenschappers bepaald.
Handig om te weten want zo werd duidelijk dat de meeste mensen zich in een kringetje van circa tien kilometer
bewegen en eigenlijk altijd naar dezelfde plaatsen gaan. Mocht een vliegende ‘pestpokkevogelvirus’ uitbreken
onder een populatie…..dan weten we dat tenminste. Een probleem met het experiment: de deelnemers waren
niet op de hoogte gesteld. En in de VS zelf zou het proefje zelfs domweg illegaal zijn.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@asmi-ikben.nl

