Nieuwsbrief voor de maand september

Spreuk van de maand:

Leven is je verdiepen in jezelf en je verplaatsen in anderen.
***********************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

UITNODIGING

SCHAGEN, Zondag 13 september 2009 Beurs van Anders Helen. Bewust omgaan met je leven &
gezondheid.
Adres: Spartahal Zuiderweg 2/a 1741 NR
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Entree € 5,00 (kinderen tot 12 jaar onder geleide, gratis), inclusief 3 gratis lezingen!
Consult: van € 0,00 tot € 5,00 maximaal
UITNODIGING: Ontmoet ca.70 regionale deelnemers voor het welzijn van jong en oud, samenwerkend in
een groeiend netwerk. Naast aurafoto + reading, medium, astrologie, sjamanisme, tarot, hatha
yoga, reiki, stoelmassage, handlezen, helderziende waarneming en meer >> een verfrissend aanbod van
disciplines. Verkoop van edelstenen, mineralen, kunst met helende werking, etherische olie, boeken
en transformatie kaarten van eigen auteur.
Uitgelicht aanbod: Ingusz mediamieke opleiding, kinder yoga, Zizo
kindertraining, BioGenesis, reconnectivehealing, quantum touch, dialoog met je gids, ikoon schilderen,
maya signituren, ankh healing, heilige geometrie e.a.
Emailadres: info@spiritueelwestfriesland.nl
Info: 0224-216001 Anneke de Koning.
Nadere info: complete beursdeelnemerslijst + disciplines >> zie www.spiritueelwestfriesland.nl
Nieuwsgierig?! Je bent van harte welkom!
Presentatie/lezing:
13.00 Tai-chi workshop Bewegen als een parelsnoer door Frank de Rijk.
14.00 De krachtige eenvoud van Reiki door Guus Viergever.
15.00 Kinderlijk eenvoudig emotie vrijmaken met NEI door Yvonne Riemens - Rol.
Spiritueel West - Friesland, is een non-profit organisatie. Deze organisatie heeft als doel met haar
beurzen het wazige imago. dat spiritualiteit vaak nog heeft, in te ruilen voor bewustwording . Voor hoe je
op een andere manier kunt omgaan met je leven & gezondheid. Dat doet ze door kritisch te zijn op het
aanbod en openheid te bieden over de vele mogelijkheden waarmee je aandacht voor je spirit, je
kinderen en je leefomgeving kunt hebben.

************************************************************************************************************************

Cursus Droomuitleg
Dromen bevatten altijd boodschappen, afkomstig van de onbewuste lagen van onze ziel, die tot ons
bewustzijn willen doordringen. Vaak zijn ze echter onsamenhangend en raadselachtig en lijken geen
enkele betekenis te hebben. Het interpreteren van dromen leidt tot bewustwording waardoor je beter in
staat zult zijn om de juiste keuzes in je leven te maken. De Cursus Droomuitleg is een actieve cursus
waarbij een aantal technieken geleerd en toegepast worden om de betekenis van dromen te achterhalen.
Ook zullen oefeningen worden gedaan om dromen te activeren en zullen adviezen worden gegeven om
dromen beter te onthouden. Verder zullen in het kort de verschillende typen dromen worden besproken.
Er wordt gewerkt in een kleine groep, zodat iedereen optimaal in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of
haar droomwereld te onderzoeken.
Data: De woensdagen van 30 september, en 7, 14 en 28 oktober
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Buurthuis ‘t Zwanennest, Middelzand 3502, 1788 EA, Julianadorp
Kosten: 65 euro
Informatie en aanmelding:
Marry Oltmans, tel. 0227-593160, email: mar.oltmans@quicknet.nl
Paul van der Wal, tel 0223-644295, email: p.vanderwal@quicknet.nl
Betaling: Het cursusgeld dient gestort te worden voor aanvang van de cursus op rekeningnummer
9310129, t.n.v. M. Oltmans te Hippolytushoef
************************************************************************************************************************

Cursus Mindfulness
Van oorsprong is mindfulness bekend als boeddhistische meditatietechniek. Mindfulness, ook wel
‘aandachttraining’ genoemd, is een krachtige methode om stress, chronische pijn en psychisch/fysiek
lijden te verminderen en om te leren een actieve bijdrage te leveren aan je gezondheid en welzijn. Stress,
pijn en lijden zijn onlosmakelijk met het leven verbonden. Welk effect het op je heeft, hangt sterk samen
met hoe je er mee om gaat. Het zelf actief en bewust kunnen reageren op de problemen die zich
voordoen in jouw leven, zorgt voor een duidelijke verbetering in de mate waarin je onder je problemen
lijdt. Hoe je dit kunt doen, leer je in deze mindfulness cursus.
De mindfulness cursus is geschikt voor iedereen die de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren, en in het
bijzonder voor mensen die beter willen leren omgaan met moeilijk emoties (spanning, angst), minder met
gedachten bezig willen zijn (piekeren), willen leren hun lichaam en hun klachten (pijn) te
accepteren/hanteren, die kampen met somberheid en terugkerende depressies, zich in een druk leven
staande willen houden met minder stress, meer momenten willen vinden van genieten, rust en inkeer en
bewuster ieder moment willen beleven.
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten en start maandag 7 september om 19.30 uur tot 21.45
uur in Den Helder. Kosten: € 200.

Cursus Intuïtieve ontwikkeling
De cursus intuïtieve ontwikkeling is voor iedereen die bewuster wil leren omgaan met zijn of haar
intuïtieve wijsheid en deze verder wil ontwikkelen of leren gebruiken in alledaagse situaties.
Door middel van visualisaties en meditatietechnieken kun je leren jouw ware zelf of intuïtieve kracht te
ontdekken en daarop leren vertrouwen. In de cursus leer je je aura reinigen en beschermen, je eigen
energie onderscheiden van andermans energie, chakraleer, je eigen grenzen leren herkennen, helder
waarnemen en leren luisteren naar je intuïtieve ingevingen.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, tweewekelijks, start op dinsdag 1 september 2009 om 19.30 uur
tot 22.15 uur in Den Helder. Kosten: € 275,Deze cursus start tevens in Amsterdam op 9 september.
De cursussen wordt gegeven door Johannet van Hasz, spiritueel coach/medium, mindfulnesstrainer en
natuurgeneeskundig therapeut.
Locatie: Spiritueel Centrum Innergiek, Koningdwarsstraat 146, 1781 LC, Den Helder.
Locatie Amsterdam: De Ruimte, Weesperzijde 79a, 1091 EJ, Amsterdam.
Voor info en opgave: www.innergiek.nl, workshop@innergiek.nl Tel. 06-42909061
Te huur:
Prachtige locatie, 90m2 voor workshops en cursussen in Den Helder.
Foto’s zie http://www.innergiek.nl/p/1/67/Agenda
Innergiek is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.
Lidnr.2.040312A
AGB-code: 90030237
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Iedereen, Iemand en Niemand
Ze waren met zijn drieën,
Iedereen, Iemand en Niemand.
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Iedereen dacht dat Iemand het wel zou doen.
En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het.
Hierdoor werd Iedereen boos.
Want het was de taak van Iedereen en nu had Niemand het gedaan.
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had
zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen.
Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed
wat Iedereen had kunnen doen.
************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

Heart and Soul Healing® (Een weg terug naar jezelf.)
Heart and Soul Healing® is een eenmalige intensive behandeling die tot doel heeft de creativiteit, de
wijsheid en de helende kracht in jezelf te leren (her)kennen en te bevrijden.
Het is dus niet gericht op fysieke genezing, hoewel dat vaak een bijverschijnsel blijkt te zijn.
Tijdens de behandeling kom je in contact met je onderbewuste. En leer je onbewuste patronen te
herkennen en loslaten.
Heart and Soul Healing is voornamelijk gericht om op cellulair niveau alles los te laten wat jou in het hier
en nu niet meer dient: goed, slecht of neutraal.
Daarbij richten we ons vooral op:
•
Traumatische gebeurtenissen in het verleden, die ons nog steeds beïnvloeden.
•
Karmische en collectieve patronen.
•
Projecties en verwachtingen van o.a. ouders, leraren, broers, zusters, partner, onze cultuur, etc.
•
Aanhechtingen.
•
Eigen overtuigingen als: “Ik ben niet goed genoeg, niet mooi genoeg, niet handig” of: “Het is niet
veilig om mijzelf te zijn”.
Al deze dingen hebben ons een zelfbeeld opgedrongen dat vaak weinig met de werkelijkheid te maken
heeft.
Het doel van Heart and Soul Healing is: om het contact met de Bron te herstellen, waardoor je in het hier
en nu je eigen antwoorden en het besef van je eigen wezen en levensdoel kunt vinden. Ons Hogere Zelf
weet hoe wij authentiek en vrij kunnen leven.
Elke beoefenaar van Heart and Soul Healing weet dat hij / zij niemand beter kunnen maken. Onze is taak
is: een veilige ruimte te bieden, waarin de ander de mogelijkheid heeft zichzelf te helen.
Voor meer informatie of een afspraak:
Maria den Haan Wierbalg 1936 1788 TB Den Helder
Tel: 0223-647076 e-mail: jm.denhaan@quicknet.nl
Zie ook www.kenpage.nl of www.kenpage.com
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Verschillende berichten zijn ons toegestuurd voor de nieuwsbrief. Artikelen over gezondheid en
welzijn. Willen we dit gaan plaatsen?
Qua bewustwording stelt het niet-wetenden op de hoogte : één van de speerpunten van de
nieuwsbrief.
Of helpt het mee met angst zaaien in de wereld? Wij zijn er immers niet voor om de berichten te
controleren op waarheid.
Hieronder volgen de artikelen die voor de één belangrijk is om gepubliceerd te worden, voor de
ander is het overbodig en niet passend in deze nieuwsbrief.
Wat is jouw mening, lezer van de nieuwsbrief?
************************************************************************************************************************
Deze week ontvangen alle huishoudens een "voorlichtingsfolder" van Minister Klink over de vaccinatie
tegen de Mexicaanse griep.
Daarin staat NIET vermeld dat :
• dit vaccin oa. het supergiftige element Kwik bevat.
• de minister al in 2003 kon weten dat de griepremmer Tamiflu ernstige bijwerkingen heeft.
• zijn belangrijkste adviseur Ab Osterhaus aandeelhouder is van Viroclinics BV, wat werkzaam is
voor vaccinfabrikant GlaxoSmithKline.
• de directeur van ons College ter Beoordeling Geneesmiddelen jarenlang directeur was van het
farmaceutisch bedrijf Solvay, door de minister benaderd voor de levering van het vaccin.
• het vaccin al in juli ongetest goedgekeurd werd door het Europese agentschap ter beoordeling
van geneesmiddelen.
• de aanwezigheid van een RFID-nanochip mogelijk in het vaccin zit.
TOT HIER EN NIET VERDER, MINISTER KLINK!!!
Na alle onthullingen over corrupte rechters, graaiende bankdirecteuren, miljoenenbonussen, etc en een
"economische" crisis, die onze werkgelegenheid, onze pensioenen, onze inkomens en onze
bestaanszekerheid ondermijnen, kunnen wij niet anders dan 700 miljoen euro belastinggeld dokken voor
dat giftige vaccin.
MAAR VERGEET HET MAAR DAT WIJ ONS LATEN VACCINEREN!!! WIJ LATEN ONS NIET MEER
GEK MAKEN DOOR UW KRANTEN EN TV-PROGRAMMA'S OVER EEN GRIEP-PANDEMIE!!!
En teken de petitie op www.wehaveachoice.weebly.com of haal onthutsende informatie
op www.despuitblijfteruit.nl
************************************************************************************************************************

Vaccinatie-koorts.
Vanuit ons vakantieadres tòch nog een berichtje! Wij ontvingen een oceaan aan reacties op ‘ons
nieuwsbriefje’ van 2 juli 2009 over ophanden zijnde verplichte griepvaccinaties. Enkelen menen dat we
paniek zaaien, anderen zien er een bevestiging in van wat ze al tijden zagen aankomen. Ook zijn er een
paar mensen die niet weten wat ze met de informatie moeten. Helaas hebben wij nu geen gelegenheid
om een nieuwsbrief te maken met uitgebreide beschouwingen, maar we zijn toch zo vrij om je nog enige
informatie te verschaffen over de vaccinatie-koorts.
Hieronder vind je de mail d.d. 2 juli 2009 van Arend Zeevat die óók z’n nek uitsteekt, evenals Karel
Jongepier en wij in onze vorige nieuwsbrief.
Wij zouden willen zeggen: “don’t kill the messenger. Neem kennis van de informatie en onderzoek zelf.”
Arend heeft het fenomeen van de controlemaatschappij (incl. het sterk toegenomen opdringen van
vaccinaties) uitvoerig bestudeerd. Zijn mail is helder en goed gedocumenteerd.
Volgens ons is er iets aan het broeien en wordt de mensheid op subtiele wijze geïnjecteerd met angst
voor een relatief onschuldige griep, die in geen enkele verhouding staat tot de diverse epidemieën in vele
Afrikaanse landen en westerse degeneratieve aandoeningen als kanker (tegenwoordig bijna 1 op de 2
mensen!). We worden ernstig misleid door verkopers van angst en vaccins.

Wéét echter dat we elke andere mening zonder meer respecteren. Het gaat om geluk, niet om gelijk!
Wij zijn blij met jullie reacties en wensen je een zonnige, koortsvrije zomer!
Van: Arend/Partij voor Mens en Spirit
Datum: 2-7-2009 14:24:07
Onderwerp: Belangrijk.
Hallo allemaal.
Op het gevaar af voor een dwaze komplotdenker te worden versleten, neem ik toch de vrijheid jullie van
het volgende op de hoogte te brengen. Er vinden momenteel in onze wereld bijzonder gevaarlijke
ontwikkelingen plaats die, als wij die niet met wakkerheid en bewustzijn tegemoet treden, ons zullen
overweldigen. Niets in deze wereld is wat het lijkt. De façade die de media, als deel uitmakend van de
heersende machtstructuren, ons voorhoudt is gebaseerd op leugens, bedrog en misleiding. Het 11
september 2001-verhaal is al van vele kanten op een andere manier belicht, waardoor duidelijk werd dat
zij die macht hebben niets schuwen om die macht groter, sterker en meer wereldomvattend te maken.
De laatste maanden hebben verschillende toppolitici uit verschillende landen, waaronder Brown en
Sarkozy, regelmatig de noodzaak benoemt van een Nieuwe Wereld Orde om alle problemen mee op te
lossen. Deze NWO werd door George Bush Sr. voor het eerst openlijk benoemt in 1990 na de aanvang
van de eerste invasie in Irak. Laat duidelijk zijn dat deze NWO er niet voor bedoeld is om jouw belangen
te behartigen. Ze behartigen de belangen van het kartel van het militair-farmaceutisch-agrochemischindustrieel-complex, naast die van de internationale topbankiers. Nu de kern van de zaak. De laatste
jaren zijn we geconfronteerd met verschillende plotseling opduikende epidemieën, die veroorzaakt
zouden zijn door raadselachtig gemuteerde virussen. Eerst was er SARS, toen de vogelgriep en nu een
combinatie van vogelgriep, varkensgriep en twee menselijke griepvirussen. Hoe kan dit? Zou de natuur er
op uit zijn om ons uit te roeien door zulke gemene combinaties van verschillende virussen te maken? Lijkt
me sterk. Het is bekend dat in
laboratoria al heel lang wordt geëxperimenteerd met genetisch gemanipuleerde micro-organismen in het
kader van biologische oorlogsvoering. De Spaanse griep in 1918 begon bijvoorbeeld op een Amerikaanse
legerbasis.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep
Zo is ook de oorsprong van de ziekte AIDS omgeven met vele raadselen. De Nederlandse microchirurg
Johan van Dongen laat in zijn boek ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ op voor
velen schokkende wijze zien hoe het geknutsel met micro-organismen een manier is om de mensheid
drastisch in omvang te verminderen. In het eerste hoofdstuk zegt hij: (citaat) “ ‘Aids de grootste misdaad
in de medische geschiedenis’ gaat over het gegoochel met micro-organismen en het genetisch
manipuleren ervan ten koste van de mens. Het is de beschrijving van een nog nooit eerder vertoont
dodelijk complot tegen de mensheid. De meeste informatie over ziekten als aids en over wat er in
medische en militaire laboratoria allemaal is en wordt uitgedokterd, bereikt de gewone burger niet of is
zodanig verpakt in wetenschappelijk jargon dat die burger er niets mee kan, en waarschijnlijk is dat ook
de bedoeling. Ik heb geprobeerd de informatie die ik jarenlang beroepshalve heb verzameld, in mijn boek
zo te ordenen dat de geïnteresseerde lezer er wel
wat mee kan. Ik ben me bewust van het shockeffect dat ik ermee zal bereiken, maar dat moet dan maar!
Het lot van de mensheid ligt namelijk in handen van niets en niemand ontziende wetenschappers, politici
en
militairen, die met ons medisch- en geestelijk welbevinden zeer gevaarlijk omgaan. Juist daarom dienen
hun uitspraken en handelingen uiterst kritisch te worden aanhoord en geobserveerd.”(einde citaat) Van
Dongen laat in zijn boek de Nederlandse arts en bacterioloog van internationale faam professor dr. H.H.
Cohen aan het woord. Deze geeft aan dat hij met een probleempje zit aangaande de nationale wetgeving
en internationale verdragen. Deze zouden volgens hem ontoereikend zijn om de risico’s van medische
onderzoeken (vaccinontwikkeling) te kunnen beheersen in verband met de anarchie van industriële
belangengroepen in onze wereld. In klare taal gezegd, de winsten gaan boven het welzijn. Nog niet zo
lang
geleden liet de fabrikant Baxter daar het laatste staaltje van zien met het toevoegen van het
vogelgriepvirus aan bepaalde griepvaccins. De woorden van Cohen laten zien dat dit geen ongelukkig
toeval is geweest.
Cohen laat verder het volgende weten: (citaat) “Bekend is, dat bij de bereiding van die vaccins daarin
bepaalde componenten terecht kunnen komen. Ik geef u daarvan een voorbeeld: bekend is dat in levend
poliovaccin, ook wel in geïnactiveerd poliovaccin, twee vormen van leukemie en een tumorvirus kan zitten
en het Simian Vacuolating Virus SV40. Die tumorvirussen (lees aids-virussen red.) hebben oorspronkelijk
in de poliovaccins gezeten; pas later heeft men ontdekt dat ze erin zaten en dat die mogelijk oncogeen,
tumorverwekkend, waren.”(einde citaat)
Dat dit soort wantoestanden eerder regel dan uitzondering zijn blijkt uit een bericht in het Nederlands
Dagblad van 5 oktober 2007. Daarin werd een artikel gepubliceerd waarin een uitbraak van polio in Afrika
werd benoemd ten gevolge van, ja raar maar waar, een poliovaccinatieprogramma.

Bron: http://www.nd.nl/artikelen/2007/oktober/05/uitbraak-polio-door-vaccinaties-in-afrika
Onlangs hoorde ik nog van iemand die vertelde dat zijn grootmoeder tot op latere leeftijd nooit griep had
gehad, tot het moment dat ze vanwege haar leeftijd jaarlijkse griepsspuiten kreeg. Een paar maanden
geleden heeft de Nederlandse overheid vele meisjes vanaf 12 jaar met het HPV-vaccin behandeld. De
noodzaak daartoe is door die overheid schromelijk overdreven, daar baarmoederhalskanker één van de
minst fatale kankersoorten is. Onlangs werd nog bekend dat gebleken is dat het hiervoor in de vS en
andere landen gebruikte middel Gardasil een progressieve spierziekte veroorzaakte bij verschillende
gevaccineerde meisjes.
Zie: http://www.naturalnews.com/026463_HPV_vaccine_HPV_teenage_girls.html
Nu wil de overheid ons allemaal met twee spuiten te lijf gaan n.a.v. het mexicaanse griepvirus. Terwijl het
hier een virus betreft dat ook zonder behandeling in milde vorm voorbijgaat. Wereldwijd zijn er nu t.g.v. de
mexicaanse griep 329 sterfgevallen bekend. Dus waarom al die spuiten? Jaarlijks sterven er duizenden
mensen aan de gewone griep, zonder dat er over een pandemie gesproken wordt met bijbehorende
grootschalige vaccinatieprogramma's. Dat er hierbij met cijfers gesjoemeld wordt om ons bang te maken
en die spuiten er door te kunnen drukken mag blijken uit de volgende link:
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/kstone/2009/06/cdc-was-irresponsible-in-claim.php?
ref=reccafe
De Oostenrijkse onderzoeksjournaliste Jane Burgermeister heeft onderzoek gedaan naar het schandaal
bij de firma Baxter die eerder dit jaar een met vogelgriepvirus besmet griepvaccin naar 16 landen heeft
gestuurd. Ze heeft dit tot op de bodem uitgezocht en richt zich nu op het aanklagen van de VN en de
Wereld Gezondheids Organisatie m.b.t. het komende vaccinatieprogramma voor de mexicaanse griep.
Want raad eens wie dat o.a. mag produceren...... Baxter dus. Zie een uitgebreid artikel over de zaak van
deze moedige journaliste.
http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html
ALS JE LEVEN JE LIEF IS, WEIGER DAN VACCINATIES. LAAT DE OVERHEID WETEN DAT WIJ
ZELFBESCHIKKING HEBBEN OVER ONS EIGEN LICHAAM EN ONZE EIGEN GEZONDHEID. LAAT
JE NIET MEER MISLEIDEN DOOR EEN OVERHEID DIE VAN ONZE BELASTINGCENTEN WORDT
BETAALD, MAAR ONS OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN MISLEIDT.
Nog een aantal goede websites om te bezoeken voor het verkrijgen van meer informatie zijn:
www.argusoog.org
http://www.pateo.nl/omkering.htm
www.educateyourself.org
Ik wens je moed en sterkte bij het nemen van de voor jou juiste beslissing. Als je het belangrijk vindt om
deze informatie te delen, stuur dit bericht dan door naar zoveel mogeljk mensen en praat erover in je
directe omgeving.
Hartelijke groet, Arend Zeevat
De kunst van het leven is, het leven als een Liefdeskunst te zien.
************************************************************************************************************************

Verbod natuurlijke geneesmiddelen
Beste mensen,
De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. Eind
2009 zou deze zogenoemde ‘Codex Alimentarius’ regel in gaan. Maar als er 1 miljoen handtekeningen
zijn dan wordt dit eerst bespreekbaar gemaakt. Weinig mensen weten hiervan omdat het niet in het
reguliere nieuws te vinden is. Dus voordat we het weten gaat deze regel sluipsgewijs al in en heeft u
alleen nog de keuze uit giftig bespoten voedsel en chemisch/synthetische medicijnen. En dan is het te
laat!
Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet waar: in sommige landen zijn al bedrijven failliet
of failliet aan het gaan. Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel
maken maar niet meer verkopen! Het is dus menens.
Voorbeelden van de nieuwe regels:
- geen natuurlijke vitaminen meer in baby- en kindervoeding (zogenaamde voedselveiligheid).
- een groot deel van alle antroposofische geneesmiddelen (en ook van andere natuurlijke middelen, zoals
ayurvedische) valt buiten de toegestane samenstelling en wordt dus verboden (de enige reden is dat de
registratie-criteria zo zijn opgesteld dat deze middelen erbuiten vallen).
Vreemd genoeg worden juist de meest natuurlijke middelen verboden. Weet u ook waarom?
Er zijn niet genoeg politieke partijen die tegen de bemoeizucht van de overheid in actie willen komen.
Maar bij 1 miljoen handtekeningen is de EU verplicht te luisteren. Daarom is het ontzettend belangrijk dat
veel mensen deze actie (Eliant) gaan steunen met handtekeningen.

Eliant is een antroposofisch initiatief, maar de zaak waar zij voor strijden is veel breder. Het gaat niet
alleen om alternatieve geneeskunst en babyvoeding maar om de vraag in hoeverre wij toestaan dat de
overheid (in dit geval de EU) onze vrije keuze beperkt.
De stand is nu 885.002 stemmen! Tot nu toe is dit medium onze enige kracht om hiertegen wat te
doen. Dus: vertel het door vertel het door!
Vul je naam en email in om de 1 miljoen te halen zodat het bespreekbaar gemaakt wordt.
http://www.eliant.nl/?ac=Teken+de+petitie
************************************************************************************************************************

