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**  V E R B I N D I N G **
 
Welkom lezers en lezeressen van de onregelmatige nieuwsbrief van Nicole van Olderen.
Hierin staan de activiteiten die ik met Nicky’s Place organiseer zoals de Zomerschool voor
gevorderden en beginners.  
 
Daarnaast ook de mogelijkheden voor consulten inzicht op je levenspad, maar ook trauma
verwerking en hulp bij rouw.  
 
Met mijn bedrijf samenwerkennederland verzamel ik allerlei nuttige informatie die ik zelf terug wil
kunnen vinden. Waarbij ik natuurlijk hoop dat jullie van mijn Nickypedia 😊 gebruik maken. Als je
voelt dat je “erbij wilt horen” kun je een gratis visitekaartje laten plaatsen.
 
Heb je het al gehoord of gelezen je kunt nu ook een gratis kaartje trekken op HIP HOP, mijn
inzicht en orakel platform.
 
Onderaan de nieuwsbrief lees je een nieuwe verzameling informatie uit o.a. de Andere Krant en
de Gezond Verstand Krant, in de hoop je hiermee te verblijden.
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Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen laat dit aan mij weten en ik verwijder je uit mijn
adressenbestand. Stuur een mail: post@nicolevanolderen.nl
Zonnige groet van Nicole

 
Liefdevolle groet van Nicole van Olderen.

 

  
Z O M E R S C H O O L - DE REUNIE!
 
Haarlem: zaterdag 25 juni, zondag 26 juni en zaterdag 2 juli
 
De reünie!
 
Drie Masterclasses met elk een eigen thema om jezelf (weer meer) te openen en te verdiepen!  

  
In haar krachtige huis midden in het centrum van Haarlem 
 
Z O M E R S C H O O L - DE REUNIE! 
 
Haarlem: zaterdag 25 juni, zondag 26 juni en zaterdag 2 juli 
De reünie!  
Drie Masterclasses met elk een eigen thema om jezelf (weer meer) te openen en te verdiepen! 
 
Heb je al eerder les van mij gehad? Of ervaring bij anderen opgedaan?  
Ik laat je (opnieuw) ervaren hoe je jouw talenten kunt gebruiken.  
Dan ben je van harte welkom op de reünie!  
 
Masterclass 1: zaterdag 25 juni:
Verhoog je trilling
Masterclass 2: zondag 26 juni:
Vergroot je energieveld
Masterclass 3: zondag 2 juli:
Versterk je technieken.
 
Onderdeel van alle drie de dagen zijn onderstaande onderwerpen:
Training om je intuïtie te versterken. 
Kennis van de symboliek, een zeer belangrijk onderdeel van het werken met de ongeziene wereld,
aangezien alle informatie vaak “vertaald” moet worden. 
Hoe leer je het samenwerken met de geestenwereld vergroten, en daarmee te spiegelen met je
innerlijk.
De regels voor het werken met Spirit en je eigen verantwoordelijkheid worden uitvoerig besproken. 
Hoe maak je gebruik van jouw spiritualiteit in je eigen leven?
Met deze training komen jouw levenservaringen tot haar/zijn recht!
 
Bel mij voor meer informatie op 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com 
 
Praktische informatie:  
3 dagen van 10.00 – 16.30 uur, incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen. En de
investering is € 355,- + je tijd! INCL. handout en numerologie reading.
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De voordeur van Nicole 

  
Z O M E R S C H O O L - B E G I N N E R S G R O E P 
 
Haarlem: VRIJDAG 29 juli en ZATERDAG 30 juli en VRIJDAG 5 augustus.
 
Deze driedaagse is voor mensen die onderzoekend zijn naar hun persoonlijke groei op het
spirituele pad.
 
 

  
In haar krachtige huis midden in het centrum van Haarlem 
 
Z O M E R S C H O O L - B E G I N N E R S G R O E P 
 
Haarlem: VRIJDAG 29 juli en ZATERDAG 30 juli en VRIJDAG 5 augustus.
 
ZOMER school, ontdek je zesde zintuig en je innerlijke kracht!
 
We werken in een kleine groep (max 8 deelnemers)
We gaan ontdekken wat jouw eigen kwaliteiten zijn!  
HOE kun je leren vertrouwen op je eigen intuïtie, je zesde zintuig, je onderbuikgevoel?  
WAAR leer je dat? Bij Nicole!
Zijn er dan ook signalen die je kunt zien – horen – voelen – opmerken?
En hoe vertaal je dat naar het dagelijkse leven? Dat leer je bij Nicole!
 
Investeer deze drie daagse in jezelf!  
Doe je mee? Schrijf je in, want vol = vol.
 
Deze driedaagse is voor mensen die met een steuntje in de rug SPEELS naar meer
persoonlijke groei op weg zijn!  
 
Wat gaan we doen deze drie dagen, elke dag een ander thema!
·         We beginnen met een meditatie, een bouwsteen voor je ontwikkeling!
·         Een lezing o.a. over positief denken en hoe kom je in je eigen kracht.
·         We trekken een kaartje, ik leg ze uit!
·         Werken aan je intuïtie, je zesde zintuig, je onderbuikgevoel!
·         Samen met anderen kennis uitwisselen, lachen en soms een traan.



·         Ik geef je liefdevolle feedback over jouw ontwikkeling.
·         Hoe kom je met respect in contact en in samenwerking met Spirit en de engelen?
·         We gaan aan de slag met kleuren en de taal van symbolen.
 
Praktische informatie:  
Van 10.00 – 16.00 uur, incl. koffie - thee en koekje. Lunch zelf meenemen.
Prijs voor deze drie workshops totaal is € 355,- INCL. handout en numerologie reading.
 
Bel mij voor meer informatie op 06-41041509 of mail nickysplace@gmail.com 
 
Deze driedaagse is voor mensen die onderzoekend zijn naar hun persoonlijke groei op het
spirituele pad.
 

 

De huiskamer van Nicole 

 
 

Er is weer volop keuze voor Skype consulten, praktijkconsulten en
coachingswandelingen

in Haarlem. 
klik hier

 
 

 
Leraar en Medium Nicole van Olderen bij jou thuis!

 
 
Nodig Nicole uit voor een spirituele middag of
avond bij jou thuis!
 
Je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:
*Mediumschap met waarnemingen uit de wereld van
de overledenen.
*Contact met jouw gidsen en inzicht in je levenspad.
*Tarotkaarten en numerologie, voor inzicht in jezelf.
*Alles over engelen met een meditatie en een healing.
*Lezing over positief denken en gedachtekracht. 
*Workshop Magie & Rituelen
Prijs €144,00, programma duurt 3 uren.
Max. 8 personen! Excl. Reiskosten. 
Meer informatie:  
nickysplace@gmail.com of bel Nicole: 06-
41041509   
 
 

  
Workshop Magie en Rituelen. 
 
Bij jou thuis ook in een een op een sessie
mogelijk.
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 Nicole van Olderen is de drijvende kracht achter
Nicky’s Place, geboren met de gave van haar
grootmoeder, heeft Nicole het mediumschap in haar
leven een goede plek kunnen geven. Nicole is
getraind op het beroemde Arthur Findlay College in
Stansted – Engeland
 
Helderziend en heldervoelend medium
 
Lees meer over het levenspad van Nicole

Healing - Reading of Prive consult. 
In haar praktijk centrum Haarlem staat de deur open voor een reading of privé consult:
*) keuze uit inzicht in je levenspad, ik laat je daarbij zien (met de informatie van je gidsen) waar
je nu staat in je leven en samen zien we welke keuzes je kunt maken.
*) en/of contact met de overledenen. Het kan zeer belangrijk voor jou zijn om nog een
levensteken van je dierbare overledene te ontvangen, een vraag te stellen of die laatste woorden
te horen die nog niet gezegd waren. Ik mag als medium (schakel of doorgeefluik) voor de andere
wereld mijn werk doen. Ik hoop voor jou contact te maken met jouw overleden familie of
vrienden. (Ik werk zonder foto's of voorwerpen)
*) Soms wil je iets weten over je familie en kinderen en vrienden die nog hier op aarde zijn, ik
vraag dan met nadruk of die persoon weet dat je dat gaat doen.
Zonder toestemming werk ik niet op die wijze.
Prijs: € 77,- voor 45 minuten incl. eigen opname.
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
 
 
Combinatie consult: mediumschap consult incl. healing van diepere lagen.
Soms heb je meerdere vragen en inzichten nodig dan in een gesprek te behalen valt.
In een combinatie consult voel ik met aanrakingen (door de kleding heen) aan jouw lichaam
waar de blokkades zitten en gebruik ik mijn mediumschap om inzichten te geven en diepere
lagen in jouw veld aan te raken en jouw helderheid te geven waar dat nodig is op dat moment.
Soms is begeleiding voor langere periode nodig en ook mogelijk bij:
* Blokkadeherkenning, * rouwverwerking, * levensverandering en * trauma herstel.
Prijs: € 133,- voor 1,5 uur. Strippenkaart van 3 behandelingen = € 375,-
RESERVEREN: mail:nickysplace@gmail.com of bel: 06-41041509 / 023-5321009
 
 
 

Nicky's place 
een  initiatief van Nicole van Olderen 
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Klik hier voor de link naar Nicky's Place  
 

 
SamenwerkenNederland  

 
een initiatief van Nicole van Olderen

 
Een bron van informatie vol nieuws en TIPS

 
Klik hier voor de link naar de website.

 
 

 
Cannabis olie of hennep olie verkrijgbaar!

 
Nieuw! 

1:10 verdund speciaal samengesteld
voor dieren en/of gevoelige mensen.

 
 

 
De planten
De planten zijn met veel zorg geselecteerd en worden biologisch verbouwd specifiek voor het
maken van olie, waardoor het THC gehalte veel lager is dan voor mensen die wiet roken
(waarvoor een hoog THC gehalte wenselijk is om stoned te worden). Onlosmakelijk zijn THC en
CBD altijd in de plant aanwezig maar dus wel in verschillende percentages. Zoals je
verschillende soorten sla hebt zijn er ook verschillende soorten hennepplanten. 
 

** SLAAPVERBETERING EN PIJNVERMINDERING **
** Nu ook 1:10 verdund voor concentratie en kalmering **

 
Gebruik:
Onze olie wordt gebruikt om slaapproblemen te verhelpen waarvan ik al verschillende goede
resultaten heb teruggehoord. 
Onze olie wordt gebruikt als pijnbestrijding o.a. bij langdurig gebruik van chemische medicijnen
voor (reuma) pijnbestrijding, fybromyalgie en ter vervanging van morfinepleister en morfinepillen.
Onze olie wordt gebruikt door iemand die dagelijkse zware hoofdpijnen heeft gehad die nu
verminderd zijn.
Het is een goede proef om met olie te beginnen om te bekijken of in de tijd gezien de chemische
pillen misschien verminderd kunnen worden. 
 
  
Druppels van ISIS
"ISIS" de chemiste maakt deze medicinale hennepolie van biologisch gekweekte hennep en zij
roert met veel zorg en aandacht in de ketels om de olie te maken. Ik ben haar verkooppunt in
Haarlem en lever per post door heel Nederland.  
Druppels van ISIS dus! 
Mocht je na gebruik of tijdens gebruik nog wensen hebben over de samenstelling dan kan dat.
Daarmee bedoel ik dat zij ook "op maat" kan leveren, zoals bijv. specifiek THC concentraat om
de tumorgroei te remmen.
 
Gewenning en inwerktijd:
Zoals je misschien al weet is hennep een eeuwenoud natuurproduct en de receptoren in ons
lichaam moeten eerst een paar dagen wennen (meestal ong. 3-5 dagen) voordat je kunt merken
of de druppel (begin met één druppel per dag) aanslaat. Daarna kun je de dosis opvoeren naar 2
of 3 druppels, dat is zelf afstemmen met jouw behoefte.
Sommige gebruikers nemen als ze midden in de nacht wakker worden nog een druppel. We
hebben al enige succesverhalen van slaapverbetering en afbouw van zware medicatie
meegemaakt, wat ons bevestigd in de werking van de hennep/cannabisdruppels.
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Verdunning:
De olie welke gemaakt is van biologische planten wordt verdund 1:5 met OMEGA 3 olie.
Daarmee blijft de drager van de olie dus gelijk aan de olie zelf.
De olie bevat THC en CBD. 
Nieuw! 1:10 verdund speciaal samengesteld voor dieren of gevoelige mensen.
 
Naslagwerk in Nederland:
Veel onderzoek en antwoorden van gebruikers kun je ook vinden op de website
van mediwiet.nl
Zelf verzamel ik op mijn eigen website van samenwerkennederland onder de zoeknaam
cannabis allerlei artikelen en laatste nieuws.
 
Meer informatie, Nicole van Olderen: nickysplace@gmail.com  
of bel 06-41041509  
 
 
 

 
 

Durf jezelf te laten lezen dat er een “andere waarheid” zou kunnen zijn in deze periode van
onrust, verandering en polarisatie. (het uiteen drijven van groepen mensen)

Wil je ook toegevoegd worden aan diverse Telegram groepen laat mij dat dan weten.
 
 
 
 

 
Op mijn website samenwerkennederland.nl zoekterm 06-2022 vindt je nog meer informatie.
 
Mijn bronnen zijn veelzijdig en niet uit de MSM (main stream media) Ik lees o.a. De Andere
Krant, De Gezond Verstand Krant, ik luister podcasts van Jorn Luka, BLCKBX, ik zit in
Telegramgroepen, en heb nog veel meer bronnen die ik hier voor jullie op een rijtje heb gezet.
Klik hier voor de bronnen
 
Lees zonder oordeel de informatie die sinds enige maanden weer onderzocht en opgevraagd
mag worden door middel van WOB (wet openbaarheid bestuur) verzoeken. De bedriegerij is
eindeloos,  wereldwijd en groots opgezet.
 
Durf jezelf te laten lezen dat er een “andere waarheid” zou kunnen zijn in deze periode van
onrust, verandering en polarisatie. (het uiteen drijven van groepen mensen)
Wil je ook toegevoegd worden aan diverse Telegram groepen laat mij dat dan weten.
 
 

 Dit is een afbeelding van
de pijnappelklier een
fantastisch orgaan wat
binnenin je hoofd zit. 
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Visie van Rudolf Steiner op virussen.  
Visie op Corona virus vanuit Rudolf Steiner | Samenwerken Nederland 
 
 
Theorie dat virussen ziekte veroorzaken klopt niet! - Gareth Icke interviewt
Thomas Cowan over bewijs - Stichting Vaccin Vrij

THEORIE DAT VIRUSSEN ZIEKTE
VEROORZAKEN KLOPT NIET! – GARETH
ICKE INTERVIEWT THOMAS COWAN OVER
BEWIJS
door Vertaalteam | 1 jun 2022 | COVID-19, Wetenschap
Voormalig arts Thomas Cowan legt in een interview met Gareth Icke uit dat de viruskeizer geen
kleren aan heeft. Samen met Andrew Kaufman en Stefan Lanka heeft Cowan voldoende geld
ingezameld om eindelijk de controle-experimenten uit te voeren die in 70 jaar virusonderzoek
nooit zijn gedaan, maar wel gedaan hadden moeten worden. Door deze controle-experimenten,
die Stefan Lanka heeft uitgevoerd, is nu onomstotelijk vast komen te staan dat de theorie dat
virussen ziekte veroorzaken niet klopt.
 
De Virus Nulgroep moet een prominente plaats krijgen in de nieuwe medische wetenschap.
Deze groep wordt aangevoerd door Dr. Stefan Lanka, Dr. Tom Cowan, Dr. Andrew Kaufman.
Verder Jon Rappoport, Shirley Massey als journalistieke volgers. Stuk voor stuk mensen die op
alle mogelijke manieren proberen te achterhalen waar “virussen” vandaan komen, maar er niet
in slagen. ALLE overheden ter wereld hebben bevestigd, dat SARS-CoV-2 niet is aangetoond
en je dus maar met computermodellen gaat werken….lees hier verder
 
 
Viroloog/vaccinoloog heeft VIRUS geïsoleerd. Proficiat, Prof.Dr.Mr.Drs.Ir. Peter de
Smedt! | De Binnenlandsche Bataafsche Courant (wordpress.com)
Nog wat cijfertjes die we uit de USA kregen toegestuurd, het resultaat van een onderzoek door
het Pentagon onder haar militairen, die VERPLICHT waren zich gentherapeutisch te laten
verminken:
13 Mei, 2022.
Myocarditis – een stijging van 2800% 
Kanker – Stijging van 300% tot 900% 
Onvruchtbaarheid (beide geslachten) – een stijging van 500% 
Miskramen – een stijging van 300% 
Neurologische aandoeningen – toename 1000% 
Demyeliniserende aandoeningen – toename 1000% 
Multiple Sclerose (MS) – stijging 600% 
Guillain-Barré-syndroom – stijging 500% 
HIV – toename 500% 
Pulmonale Embolieen – stijging 400%
Het “uitschakelen van een virus” komt met de nodige “collateral damage”. In het Pentagon
weten ze goed wat dat is.
 
Stuk over germaanse geneeskunde
NieuweTijd Podcast - Germanische Heilkunde - Casus 2 - YouTube
Alle 10 artikelen van de Code van Neurenberg door WHO en collaborerende
overheden overtreden. | De Binnenlandsche Bataafsche Courant (wordpress.com)

 

Waarom apenpokken zijn geselecteerd als
nieuwe pandemie.
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28 MEI 2022 / ADMINISTRATOR
Er is een verband tussen het veelvuldig geïnjecteerde pokkenvaccin en AIDS. Dat wisten we in
1987 al. Dat is welgeteld dus 35 jaar geleden. Het is daarom ook zo belangrijk voor de “leiders
en wetenschappers” dat de mensen resoneren met de huidige media leugenpropaganda en
niet met het verleden.
OPERATIE DEPOPULATIE
(1) Ensceneer een nieuwe ziekte door de seizoensgriep nu COVID-19 te noemen;
(2) Propageer slechts één oplossing: een experimentele veelvoudige vaccinatie;
(3) Ensceneer de volgende pandemie door de bijwerkingen “apenpokken” te noemen;
(4) Propageer slechts één oplossing: een verplichte apenpokkenvaccinatie;
(5) Iedere fase moet worden afgeleid met immuno-verzwakkende methoden als: oorlog,
voedseltekorten, energiecrises, torenhoge inflatie en klimaatgeleuter.
De reden waarom appenpokken werden gekozen voor de nieuwe nep-pandemie:
Op 11 mei 1987 publiceerde The Times of London een explosief artikel onder de
titel “Pokkenvaccin brengt AIDS-virus op gang”.
Dus monkeypox wordt gebruikt als dekmantel voor vaccinschade (Vaids)? Vaccine Acquired
Immuno Deficiency Syndrome is immers al in gang gezet door de Corona gen-therapeutische
injecties. Het artikel van destijds:
Het door de WHO gesponsorde pokkenvaccinprogramma was verantwoordelijk voor de
verspreiding van AIDS in Afrika. Bijna 100 miljoen Afrikanen in Centraal-Afrika zijn door de
WHO gevaccineerd. Het vaccin werd ervan beschuldigd een “sluimerende” besmetting met het
AIDS-virus op het continent te hebben doen ontwaken.
Een adviseur van de WHO gaf toe: “Nu geloof ik dat de pokkenvaccin-theorie de verklaring is
voor de explosie van AIDS.” Dr. Robert Gallo, mede-ontdekker van HIV, zei tegen de Times:
“Het verband tussen het WHO-programma en de epidemie is een interessante en belangrijke
hypothese.”
BRON:
In Afrika werden dus 100 miljoen mensen geïnjecteerd met een vaccin, wat ze niet nodig
hadden. AIDS onderzoekers en echte journalisten hebben vastgesteld, dat deze ziekte vooral
heeft huisgehouden bij mensen die uiterst kwetsbaar waren (honger, slechte hygiëne) en bij
drugsgebruikers. Zoals bij elke epidemie is de hoofdoorzaak ook hier weer de injectienaald.
Met het ensceneren van de corona hoax zijn miljarden getraumatiseerd. Dit heeft gezorgd voor
het dwangmatig injecteren van een cocktail giftige ziekteverwekkers en biologisch niet
afbreekbare nanodeeltjes. Die vaccinschade hebben ze echt wel aan zien komen, Billy Boy
Microsoft kletste er al in 2017 over. Van de nood wordt een deugd gemaakt en het zal niet de
laatste keer zijn dat dit wordt geprobeerd.
Voor de gewone mensen is er slechts één optie: “Oprotten met je spuit en je domme,
doorzichtige en aftandse geleuter”. Want iedere redelijke tegenactie wordt gezien als asociaal
gedrag. Een gang naar de rechter is zinloos. Keiharde bewijzen worden als complottheorie
weggezet. Vragen om een geïsoleerd virus is een doodzonde. Vragen naar de inhoud van de
injecties veroorzaakt agressief staatsgeweld.
Voor zover u het nog niet in de gaten had: we leven in een omgekeerde wereld. De nazi’s zijn
in 1945 helemaal niet verslagen en opgeruimd.
 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ab12Wm1K9Lg
Gesara en Nesara 2:34 minuten
 
 
De verwoesting van Moeder Aarde door figuren als “de geniale Musk”, gaat onverdroten voort.
Iedereen moet aan de elektro Tesla en er is grof geïnvesteerd – ook door de wapenindustrie –
in de lithium mijnbouw én de supergeleider GRAFEEN. De schade die met dit ongebreidelde
uitwonen van natuurlijke bronnen wordt toegebracht aan mens, flora en fauna is ongekend.
Spreek vooral niet over een alternatief, wat duizend keer goedkoper is en ook nog eens
biologisch afbreekbaar is.
Voor akkerbouwers is dit in het kader van de wisselcultuur een ideale oplossing. Worden we
door de kartels bang gemaakt met het open deur cliché: “Een volle tank en een lege maag”. Dit
is een flagrante leugen. Hennep is een perfect na-oogst gewas en is een natuurlijke
bodemverbeteraar. Geen onkruidbestrijding, geen pesticiden en een ideale grond voor het
inzaaien en poten van de gebruikelijke producten.
Hennep wordt bijna exclusief geteeld in… CHINA!
Hoewel er alternatieve belemmeringen zijn voor het productieproces, en hennep niet alles kan
wat grafeen kan, is het een goedkoop alternatief voor grafeen. Maar, zoals bijna alles
tegenwoordig, moet dit product worden geïmporteerd uit China. Terwijl het vrijwel overal op de
wereld kan floreren, maar door de gemanipuleerde slechte naam ook vrijwel overal is
verboden.
In de meeste hennepverwerkingsinstallaties is de bast van de hennepplant echter gewoon een
afvalproduct dat gemakkelijk kan worden weggehaald.
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President Trump heeft een wet getekend die het mogelijk maakt hennepteelt te beoefenen en
China buitenspel te zetten.
 

Hennep is de niet-psychoactieve variëteit van cannabis Sativa planten. Verwacht wordt dat het
in de  toekomst   slimme apparaten van stroom zal voorzien.  Onderzoekers geloven dat
hennep kan worden gebruikt voor het voeden van apparaten en het creëren van krachtige
alternatieven  voor gewone grafeen- en lithiumbatterijen.
Naast   hennepbatterijen is hennep een geweldige bron van ethanol en biodiesel.  
Hennepzaad  bevat ongeveer 30 tot 35 procent olie, wat zich zou kunnen vertalen naar 70 liter
voor elke hectare.  Hoewel het lager is  dan kokos- en palmolie,  is het nog steeds vier keer de
hoeveelheid die wordt aangeboden door soja en meer dan twee keer de hoeveelheid die wordt
aangeboden door zonnebloem, pinda en koolzaad. Wat de rest van de plant betreft, wordt er
ethanol van gemaakt  .Lees meer 
 

Covid-injecties veroorzaken AIDS. 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/02/18/covid-injecties-

veroorzaken-aids/

OPGEPAST! 5G wordt nu ingezet als
oorlogswapen – waar het voor was bedoeld.
De stroom is hier straks op de bon, omdat de doodstorens elektriciteit gaan slurpen. Betaald
door u en mij. Ook nog eens een keer.
Expect 5G to be sequentially switched on across many areas this week. There is an attempt to
ramp up the output as deep state fall back on their remaining options.
Houd er rekening mee dat 5G deze week op veel plaatsen zal worden ingeschakeld. Er wordt
een poging gedaan om de stralingsproductie op te voeren nu STATEN moeten terugvallen op
hun resterende opties.
Het lijkt mij wel duidelijk wat er aan de hand is. lees hier verder
ALLES wordt nu uit de kast getrokken om het gepeupel het leven finaal onmogelijk te maken.
Lege schappen, stagnerende energievoorzieningen, doodziek van de SARS en geen
weerstand meer door de mRNA injecties.
Wat ook nog moet worden onderzocht: in iedere batterij zit tegenwoordig Grafeen Oxide.
Daardoor gaan ze fungeren als “hub” voor de 5G frequenties. Ook voor de 0-Groep gevaarlijk
dus.
 
 
Het is dus ondenkbaar. Dit beleid. Zo veel destructieve maatregelen om een virus in te
dammen en te bestrijden, maar even wachten met 5G? Tuurlijk niet…
BRON: https://missnatural.nl/5G/
Ja, Nederland mag dan streng zijn, maar voor experimentele “vaccins” barstensvol
grafeenoxide en “Magnetronstraling” wordt een uitzondering gemaakt. SARS = Severe Acute
Radiation Syndrome. Met de vaccins wordt je weerstand gesloopt en scheermesjes door de
bloedbaan gejaagd. Ondertussen gaat de STAAT met u aan de slag door het supergeleidende
Grafeenoxide te activeren tot ioniserende straling. Zoiets als wat vrijkomt bij een kerncentrale
die in de hens staat.

Duistere Krachten en Lichtwerkers. Het
Licht wint.
5 januari 2022 / Administrator
Het gevecht tegen Duistere Krachten kun je zonder hulp niet winnen. Iets of iemand schijnt met
een fel Licht in onze rug, naar het schijnt. Voor Duisterniswerkers is dat funest. Alles komt “aan
het Licht”.
De volgende opbeurende telex kwam vandaag binnen….
De Duistere Krachten hebben de mensheid lange tijd in bedwang gehouden – maar dat is niet
zonder slag of stoot gegaan. Naarmate er meer lichtwerkers en engelen op Aarde kwamen,
werden deze Duistere Krachten gedwongen zich steeds verder terug te trekken.

https://ymlpmail1.com/808c0qjesalaewbsmapamueacauem/click.php
https://ymlpmail1.com/3bf8bqjeuavaewbsmaramueatauem/click.php
https://ymlpmail1.com/3bf8bqjeuavaewbsmaramueatauem/click.php
https://ymlpmail1.com/3bf8bqjeuavaewbsmaramueatauem/click.php
https://ymlpmail1.com/1c2edqjeearaewbsmaxamuealauem/click.php
https://ymlpmail1.com/384eeqjemaiaewbsmavamueazauem/click.php
https://ymlpmail1.com/48e00qjejagaewbsmalamueaiauem/click.php
https://ymlpmail1.com/7f92aqjebanaewbsmaxamueanauem/click.php
https://ymlpmail1.com/699c2qjehagaewbsmaramueaaauem/click.php
https://ymlpmail1.com/823dcqjuqaxaewbsmadamueaoauem/click.php


Om jullie te helpen jullie grootse intenties in werkelijkheid om te zetten, zullen de volgelingen
vanb die Duistere Krachten proberen jullie koste wat kost tegen te houden. Echter, jullie zijn
niet alleen in deze strijd. We zitten hier samen in. Het licht schijnt jullie in de rug.
Licht en duisternis bestaan samen in jullie en om jullie heen. De energie van deze
tegengestelde krachten manifesteert zich in ons bewustzijn en in de fysieke wereld.
Je persoonlijke kracht en verbinding met het grotere geheel hangen af van je vermogen om
bewust in het licht te blijven wanneer de duisternis regeert.
Ja, de duisternis kan niet tegen het licht. Als het licht in onze rug schijnt, lijken we ook nog veel
groter en mysterieuzer voor de Duistere Krachten, die op hun beurt VOL in het licht staan. Wat
zullen die krachten zich graag in onze schaduwen willen verbergen…..

BIOWAPEN: 7 gepatenteerde soorten GIF
gaan met de Covid-injecties mee als
‘verstekeling’.
Karen Kingston heeft tenminste 7 patenten gevonden én geanalyseerd die worden toegepast
bij de Covid-injecties.
Het schokkende van haar bevindingen is, dat deze 7 verschillende typen vergif los staan van
de mRNA dosis en als het ware apart en clandestien worden ingespoten.
Er kunnen 7 verschillende soorten giftige ziekteverwekkers als “spike protein” verpakt in
nanodeeltjes als een soort “verstekeling” in de bloedbaan worden geïnjecteerd. Lees hier
verder
 
 
Uit de nieuwsbrief Iñez Plaatsman
Unique Therapie
Provincialeweg 302
Vlielandstraat 2
‘De Groene Bark’ unit 113-121
1506MJ Zaandam
van Het lijkt wel of ik een beetje fan ga worden van Jorn Luka 
Maar in deze video: That’s the spirit of live 
waarin hij in gesprek ik met Brecht Arnaert vind ik ook echt weer de moeite waard. Ook weer
een stuk bewustwording. Want dat is waar het momenteel over gaat. Bewust worden van wat
er daadwerkelijk speelt. Bewustwording van al onze conditioneringen. We noemen dit
de laatste jaren ‘wakker worden’.
 
Pierre van Capel over hepatitis
 
De volgende video bewijst dat “kanker” niet wordt veroorzaakt door zogenaamde
“kwaadaardige cellen”, zoals de miljarden-dollar kankerindustrie beweert, maar door parasieten
en dus een infectieziekte is. Ook is gebleken dat chemotherapie en bestraling op lange termijn
zelfs “kanker” kunnen bevorderen. Deze bevinding is van fundamenteel belang, aangezien
kanker dus vrij goed te genezen en te voorkomen is, met name door het versterken van het
lichaamseigen immuunsysteem, bijvoorbeeld door een zo veganistisch mogelijk dieet te
volgen…. Lees verder
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