Nieuwsbrief voor de maand februari

Spreuk van de maand:

Het leven is als een regenboog: Je hebt de zon én de regen nodig om de kleuren te
kunnen zien.
**************************************************************************

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

Warmenhuizen, zondag 14 februari 2010
Beurs voor bewustwording, spiritualiteiten & gezondheid.
Locatie: Het Dorpshuis
Adres: Dorpsstraat 126
Plaats: Warmenhuizen
Tijd: 11.00 uur - 17.00 uur
Entree € 5,00 (kinderen tot 12 jaar, onder geleide, gratis)
Consult: maximaal €5,-

Voor een overzicht van de deelnemers aan de beurs klik hier.

Tijdens de beurs zullen Anneke Bleeker en Catharina Lunow lezingen en een meditatie
verzorgen.
Hoe word ik ziek (gemaakt) door Catharina Lunow
Er zijn vele oorzaken van o.a. het krijgen van kanker, wat inmiddels een afschuwelijke
volksziekte aan het worden is, door dingen die wij dagelijks gebruiken in alle onschuld. B.v.
zaken die juist door fabrikanten geadviseerd worden om ons "te beschermen".
Wat wij, mensen, niet weten...dat de zon op zich geen huidkanker veroorzaakt dat deze
oorzaak heel ergens anders ligt!
Bovendien maakt de mens zichzelf ernstig ziek en ondermijnt zijn immuunsysteem zodanig dat
er een grote schade wordt aangericht in zijn hormonale huishouding, met alle gevolgen van
dien.
Wie heeft het meeste belang bij uw gezondheid? door Anneke Bleeker
Anneke Bleeker schreef een boek over vaccinaties met als titel: Wat je niet verteld wordt over
Vaccinaties. Aanvullende informatie die de overheid is vergeten. Aan de hand van alle
commotie rond vaccinaties afgelopen jaar is er veel informatie beschikbaar.
Tevens behandelt Anneke het boek van Dr. John Virapen: Bijwerkingen, waarvan sommige
dodelijk kunnen zijn.
Dr. John Virapen heeft, na 35 jaar werkzaam geweest te zijn in de farmaceutische industrie,
een boek geschreven met diverse onthullingen die wij allen dienen te weten als onze
gezondheid ons lief is.
Beide boeken zullen aangehaald worden in deze lezing.
De geneeskracht van de Zonnemeditatie door Catharina Lunow
De Maya's de Eseenen en Toetanchamon wisten tot op het hoogste spirituele niveau hoe de
mens zichzelf ondermijnt, maar ook hoe men met behulp van puur zonlicht geneest, en de weg
naar Verlichting vindt.
Zij beoefenden allemaal de mystieke Zonnemeditatie, en genazen hiermee ook anderen.
In Egypte had men Lichttempels voor de zieken, en pasten reeds Lichttherapie toe.
De Zon begeleidt een mens van het moment van zijn conceptie tot aan het moment van zijn
dood en daaraan voorbij.
Wij zijn allen letterlijk vergeten dat wij Lichtwezens zijn.
Via de beurs is het mogelijk nieuwe inzichten, bijzondere ontmoetingen en inspiratie op te
doen.
Spiritualiteit blijft een onmisbare pijler voor de beurs en zal een belangrijke aanvulling krijgen,
namelijk op een aardse manier bezig zijn met bewustwording. Meer bewust worden/zijn van
hoe je in het leven staat en hoe je omgaat met nieuwe ervaringen.
En het herkennen/erkennen/accepteren van jezelf en de ander volledig en zonder
voorwaarden.
Op de beurs willen wij een tafel vrij gaan maken waar je je boeken kunt ruilen waarmee je een
ander een plezier mee kunt doen. Uiteraard zijn dit boeken die met thema's te maken hebben
die je op de beurs terug vind.
Graag tot ziens op de beurs als bezoeker en/of als beurs deelnemer!
**************************************************************************
Donderdag 11 februari 2010, 20.00 uur in De Rode Hoed
Roel Coutinho in Rode Hoed-Wetenschapscafé:
Mexicaanse griep: onnodige paniek?
Toen in april 2009 in de Verenigde Staten een nieuw griepvirus werd gevonden bleek het te
gaan om een look-alike van het griepvirus dat in 1918 de Spaanse griep veroorzaakte. In
Mexico circuleerde het virus al een tijdje, met aanzienlijke sterfte en overbelasting van de
gezondheidszorg als gevolg. Eind april werd de eerste Nederlandse besmetting gevonden. Op
advies van de Gezondsheidsraad besloot VWS in mei om vaccin aan te schaffen voor de
gehele bevolking. Maar in de maanden daarna bleek de nieuwe influenza H1N1 2009 veel

milder dan gevreesd. Vervolgens werd vaccinatie alleen aanbevolen voor `risicogroepen`.
Dat leidde tot stevige discussies waarbij deskundigen verschillende standpunten innamen. In
oktober kwam de griep ook in ons land. Het aantal patiënten steeg snel, maar de ziekte bleef
net als in andere landen doorgaans mild. Toch liet een hoog percentage van de opgeroepen
risicogroepen zich inenten. De griep was amper verdwenen of de Q-koorts kwam volop in het
nieuws. Daarbij was de discussie vooral of er tijdig maatregelen waren genomen. Achteraf
bezien: een storm in een glas water of niet? Een evaluatie
Roel Coutinho is directeur van het Centrum infectieziektebestrijding RIVM en hoogleraar
epidemiologie en preventie van infectieziekten AMC/UvA.
Moderator: Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist Elsevier).
Het Wetenschapscafé is een initiatief van De Rode Hoed, i.s.m. prof.dr. G.J.B. van Ommen
(CMSB), artsenwebsite Care4Cure, VU medisch centrum-VUconnected, en wordt mede
mogelijk gemaakt door hoofdsponsor MSD, AMC-UvA, Leids Universitair Medisch Centrum,
Centre for Society and Genomics, Netherlands Genomics Initiative, BIOKÉ.
Datum: donderdag 11 februari 2010
Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 5,- en € 4,- (studenten en 65+)
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie: www.rodehoed.nl / 020-638 56 06 tijdens kantooruren

**************************************************************************
UITNODIGING SYMPOSION “ONZE GEZONDHEID“
13 februari 2010
VACCINEREN: Ja, natuurlijk! Of toch beter niet?
Open debat met
professor Marc van Ranst en dokter Kris Gaublomme
&
bekentenissen van een farma-insider
Getuigenis door JOHN VIRAPEN
Plaats: Oehoe-auditorium van de Campus Biowetenschappen,
Coupure-links 653 te Gent
Aanvang: 14.00 uur stipt (deuren open vanaf 13.00 uur)
Entree: 10 euro (ter plaatse te betalen)
BELANGRIJK : gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven via email: info@belfort-group.eu

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

**************************************************************************
Het is dus de hoogste tijd…
Samen met velen in het land die op hun eigen manier bezig zijn om onze medemensen
te informeren is de nieuwsbrief “De hoogste tijd” geboren.
Het eerste nummer zal begin februari verschijnen.

Het doel is om het nieuws eerlijk en zuiver te verspreiden zonder dat zaken, zoals
in de reguliere media gebeurd, verdraaid en verpest worden.
Via de site: www.dehoogstetijd.info kun je je opgeven voor de nieuwsbrief.
Geef dit door, wij streven er naar een ieder met het echte nieuws zonder bijbedoelingen te
bereiken.
***************************************************************************
Bianca Bolleurs heeft 6 november een petitie geopend met het verzoek het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker te vervroegen naar 30-jarige leeftijd (leeftijd waarop
bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker plaats vindt).
Borstonderzoek wordt pas vanaf 50-jarige leeftijd standaard bij iedere Nederlandse vrouw
uitgevoerd. Dit is veel te laat, omdat borstkanker helaas ook steeds vaker wordt vastgesteld
bij vrouwen jonger dan 50 jaar.
De petitie is ondertekenbaar, dus mensen, kom op, hij zal worden ingediend in maart 2010, tot
die tijd is het belangrijk dat er zoveel mogelijk handtekeningen worden verzameld.
Dit is de link:
http://petities.nl/petitie/borstkankeronderzoek-vervroegen
Laat het iedereen weten die je kent, hoe meer mensen er tekenen, hoe duidelijker het geluid is
dat we afgeven bij de regering!!
***************************************************************************
Er is een initiatief gestart om bij wijze van experiment te proberen alle biologische producten
BTW-vrij te maken en dat voor een periode van tenminste 2 jaar.
Bij het behalen van 40.000 handtekeningen voor een petitie met dit voorstel, moet het in de
2e kamer behandeld worden.
Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het
volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen enz.
In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden
gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto's, moet dit verzoek een
simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.
Geef je stem via de volgende link: www.biobtwvrij.nl
Biologische producten zijn beter voor:
a. onze gezondheid
b. onze dieren
c. de boeren
d. ons milieu
e. onze planeet
**************************************************************************
Met veel liefde plaatsen wij de teksten om je praktijk te promoten, je informatie, je
workshops en andere activiteiten. Zonder jullie informatie kan de nieuwsbrief niet bestaan.
Deze nieuwsbrief heeft als doel elkaar op de hoogte te houden en nieuwtjes uit te wisselen.
Het is dan ook fijn om te merken dat de energie die wij stoppen om de nieuwsbrief te maken
gewaardeerd wordt.
Als nieuw item, willen wij reacties van cursisten of deelnemers van de activiteiten die je hebt
georganiseerd, plaatsen in de nieuwsbrief.
**************************************************************************

