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Primeur Frontier Symposium
Op zaterdag 15 november 2008 van 10 – 22 uur vindt het zevende Frontier Symposium plaats in
Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam. Opgave info@fsf.nl of tel. 020–3309151.
Sneller dan verwacht rollen vandaag al (11/11) de eerste 2.500 exemplaren van ons nieuwe boek
Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk van de pers en kunnen wij je aanstaande zaterdag op
het Frontier Symposium de primeur aanbieden! Zie bijlage: Frontier Symposium
Codex Dag 26 oktober j.l.
Er waren ruim 50 mensen aanwezig. Wim van Eck, één van de hoofdsprekers met twintig jaar
Codex ervaring, hield zich zo neutraal mogelijk. Hij sprak voornamelijk over de organisatie,
hoe dingen waren opgezet, maar niet over inhoudelijke zaken. Hans Verhagen van het RIVM
sprak onder meer over de claims op ‘verrijkte’ voeding.
De inhoud van hun lezingen was gerelateerd aan de gangbare wetenschap. Alsof er geen
andere kennis bestaat! Juist die wordt genegeerd, tot grote irritatie van het publiek. Het is te
gek voor woorden dat je opnieuw de geneeskracht van kamille zou moeten bewijzen om maar
één voorbeeld te noemen. Dit was één van de vele vragen uit het publiek van een juriste die
milieudeskundige is en kruidengeneeskunde bedrijft.
Naast deze twee hoofdsprekers sprak Desiree Röver, een medisch journaliste. Zij houdt zich
bezig met de achtergronden en het ontstaan van de Codex Alimentarius. Een boek van haar
hand (over Gardasil) komt binnenkort uit bij Ankh Hermes. Zij is ook één van de sprekers op het
Frontier Symposium waar zij over de geschiedenis en de achtergronden van de ziekte van Lyme
zal spreken. Al met al was het een boeiende dag met vele kritische vragen en verhelderende
dialogen, die om een follow-up vraagt. Echter om een verschil te kunnen maken zullen we onze
krachten nog meer moeten gaan bundelen. Dit werd ons opnieuw duidelijk door het volgende.
De dag na de bijeenkomst rolde er bij ons een brief in de bus. Geschreven en ondertekend door
de heer Herman Gijs van der Waals uit Amsterdam en gericht aan minister Klink. Wij zijn
onder de indruk van de aard en wijze waarop deze brief is geformuleerd. Jammer dat hij niet
op onze Codexdag was, want hij weet bijzonder veel van deze materie. Kort erna ontvingen wij
nog een brief van zijn hand die gericht was aan professor Borst. Lees beide brieven in de
bijlagen: brief aan minister Klink en brief aan professor Borst.
Aan de telefoon vertelde meneer Van der Waals dat hij zich een roepende in de woestijn

voelt en wij werden ons nog meer bewust van het belang om informatie te delen en uit te
wisselen. Kom naar het Symposium Bruggen Bouwen naar een Nieuwe Wereld,
zondag 16 november a.s. van 11 – 17 uur, Centrum HF de Witte, Henri Dunantplein 4 in de
Bilt. Entrée € 25, incl. lunch. www.bruggenbouwen.info Opgave info@mensenspirit.nl
Je opgave is definitief na overboeking van entree en evt. kosten huur tafel (€ 5) op
Triodosbanknr. 212269844 van Partij voor Mens en Spirit te Arnhem. Met vermelding van
Symposium en je deelnemersnaam. Laat zien wie je bent, zodat we vanuit onze eigen unieke
kwaliteiten kunnen gaan samenwerken om een andere koers in te slaan in Nederland.
Wat Europa werkelijk doet
Op de Codexdag troffen we een kritisch boekje aan over de EU: Wat Europa werkelijk doet. We
doen even een greep uit de volgende onderwerpen:
• Hoe Europa werkelijk functioneert
•

Van grondwet tot verdrag van Lissabon

•

Global Europe – Competing in the World

•

Het Europese energie- en klimaatbeleid

•

Europa en de afbraak van de sociale zekerheid

•

De stille militarisering van Europa

•

Het Europese landbouwbeleid: van voedselzekerheid naar concurrentie op de
wereldmarkt

•

Het Europa dat wij willen

Een must voor eenieder die hierover vragen heeft: www.andereuropa.nl
Europe’s secret plan to boost GM crop production
De zorg rond GM (genetisch gemanipuleerd voedsel) is volstrekt gefundeerd. We weten niet
precies wat de gevolgen zijn. Al het gemanipuleer en met pesticiden behandelde gewassen,
creëren GEEN gezond voedsel. De oogst blijkt niet hoger te liggen om de groeiende bevolking
te voeden. Kleine (maar ook middelgrote) boeren worden kapot gemaakt door de grote
giganten als bijvoorbeeld Monsanto (aanvankelijk een chemisch bedrijf) dat zowat de hele
zaadhandel in handen heeft en zoekt naar wegen om God's natuur zelfs te patenteren (zoek
maar eens op YouTube of Google naar Monsanto). Het gevaar van monoculturen en
gemanipuleerde gewassen is dat gewassen zwakker worden en hele oogsten kunnen mislukken
zoals in Peru in de 30'er jaren gebeurd is, toen er van de aanvankelijk +/- 90 aardappelgewassen
uit 'efficiëntie' nog maar 3 of 4 soorten overbleven, waardoor meer dan een miljoen mensen
stierven. Wat zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen voor de (mono)rijstcultuur in Indonesië?
Klik op http://www.independent.co.uk/environment/green-living/europes-secret-plan-to-boostgm-crop-production-973834.html
Vergiftigd gezin zoekt NGO doktoren en onderzoekers
Wij ontvingen een verzoek van de familie Kahlman:
We hebben gemerkt dat de tentakels om gifschandalen in de stilte te houden en die zo stilzwijgend
mogelijk weg te werken enorm groot zijn.
We zoeken eerlijke oprechte medische mensen die ons willen en kunnen helpen in onze
vergiftigingsziektestrijd door industriële stoffen, chemicaliën, radioactieve stoffen en straling.
Het circuit tegen vergiftigde mensen is en wordt zo rijkelijk gesubsidieerd en gefinancierd
door bedrijven en overheid dat het overal aanwezig is om je ziekte compleet weg te houden en je

onbehandeld achter te laten, geen rapporten te laten ontstaan die verklaren dat je ziekte door schadelijke
en gevaarlijke onbeschermde blootstelling is gekomen en dit de bron is die dit heeft veroorzaakt. (Men wil
de waarheid niet weten of horen.)
Uw hulp en contacten zijn erg belangrijk, daarom benader ik u per email hierover.
De medische wereld weet eigenlijk zeer weinig over de ziektegevolgen door vervuiling en veel te hoge
blootstelling aan uiterst schadelijke stoffen. Er zitten economische en politieke belangen achter, daarom
wordt alles weg en stil gehouden. Het lijkt wel een complex netwerk, dat gesubsidieerd wordt en niks wil
verklaren, omdat ze anders hun subsidie kwijtraken. En diegenen die geen subsidies krijgen hebben geen
bestaan meer omdat ze niet eerlijk kunnen concurreren: ze zullen verdwijnen omdat ze geen financiële
middelen hebben. Het is oneerlijk en uit balans, wat een ongelijke rechtspositie creëert en een oneerlijke
strijd is. Uw support, steun, adviezen, uw hulp is hard nodig, want de realiteit is erger dan we ooit voor
mogelijk konden houden. Wij zoeken contact met mensen die ons kunnen helpen.
Familie Kahlman: r.kahlman@quicknet.nl
Weet wat je eet Nieuwsbrief 6 november 2008
Onderwerpen:
• Europees parlement zwicht voor giflobby
•

Debat: Nieuwe EU-regels landbouwgif

•

Onderzoek bestrijdingsmiddelen in de EU tasten hersenontwikkeling aan

•

Lidl en Super de Boer adverteren met schoonste groente & fruit

•

C1000 introduceert tomaten met Weet wat je eet keurmerk

Abonneer je op deze gratis e-mail nieuwsbrief. Absoluut de moeite waard:
www.weetwatjeeet.nl
Mein Essen zahl Ich Selbst: MEZIS
In Duitsland is een initiatief van start gegaan dat heet: Mein Essen Zahl Ich Selbst (vertaald:
mijn eten betaal ik zelf). Duitse artsen verenigen zich om het juk van Big Pharma van zich af te
werpen. Het MEZIS-netwerk heeft concrete doelstellingen voor ogen:
• Geen artsenbezoekers meer over de vloer
•

Een einde aan gratis monsters en cadeautjes

•

Bij bijscholingen betalen we ons eten zelf

•

Een einde aan het registreren van onze uitgeschreven recepten

•

Afschaffen van door de farmaceuten gesponsorde software

•

Het bezoeken van [van de farma] onafhankelijke bijscholingen

•

Bijscholingspunten worden alleen nog geldig als de scholing niet afhankelijk is van
fabrikanten en/of vakbladen

Misschien iets voor Nederlandse artsen om zich te oriënteren c.q. aan te sluiten bij dit netwerk?
Zie: www.mezis.de/uber-mezis/warum-mezis.html
Burgers tekenen massaal bezwaar aan tegen EPD (Electronisch Patiëntendossier)
Kamer deelt zorgen over Electronisch Patiëntendossier.
Zie bijlage: Burgers tekenen massaal bezwaar aan tegen EPD.
Lees in dit kader ook het bericht, dat een lezer ons toezond:
Dit bericht is géén hoax, want het komt direkt van de BBC.
En het is allemaal zó veilig…

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7701227.stm, waar een insider een memorystick verloren heeft
en de gegevens van 12 miljoen Britten nu op straat liggen. Zó veilig zijn dus de datasystemen. Het
formulier dat onze brutale gezondheidsminister gisteren aan heel Nederland heeft toegezonden is ook
zoiets. Dat digitale patiëntendossier is nog lang geen wet en bij voorbaat zo lek als een mandje. Alle
verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties kunnen bij JOUW privégegevens om bijvoorbeeld aan
de hand van de inhoud je autoverzekering drastisch te verhogen (of je een levensverzekering te weigeren).
Of je buurvrouw, waar je mee in onmin leeft, werkt in een apotheek. Zij kan dus uit wraak jouw details
vervalsen of naar buiten laten lekken. Of... of... vul maar in. Formulier met NEE invullen. Het is brutaal
dat wij in dat dossier komen tenzij we bezwaar aantekenen. ZIJ moeten ONS vragen of dat mag. Robert
Brockhus schrijft op zijn website www.sdnl.nl:
"... De slimste dictatuur heeft de vorm van een democratie..."
Maar de dictatuur wordt nu steeds minder slim, ze wordt duidelijk zichtbaar...!
Deze week zal op www.wijwordenwakker.org een voorbeeldbrief staan die men bij het
bezwaar kan meesturen, van de hand van Marcel Messing.
Griepvaccinaties boerenbedrog
De reclamecampagne voor griepvaccinatie, zoals die deze dagen via de media gevoerd wordt, is
boerenbedrog. De suggestie dat het vaccin vrijwaart van ziekte, en veilig is, is tweemaal onjuist.
Het griepvaccin geeft nagenoeg geen bescherming tegen infectie met het influenzavirus. Reden
daarvan is dat het dode virus vaccin IgG-antistoffen aanmaakt die ons niet beschermen ter hoogte
van de slijmvliezen van de luchtwegen, dus de plaats van infectie. Daar hebben we IgA-antistoffen
nodig, maar die worden door het vaccin niet aangemaakt. Bovendien is het pokeren om acht
maanden voor de winter het juiste virus te voorzien in een vaccin.
Sommige vergelijkende onderzoeken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden in
ouderlingentehuizen toonden geen enkel voordeel aan voor de gevaccineerde groep.
Daarentegen is het vaccin absoluut niet vrij van risico's. Veel gevaccineerden maken juist een
ergere vorm van griep door. Longontsteking na vaccinatie komt niet zelden voor, vooral bij
ouderen. Astma en bronchitis na vaccinatie treden eveneens op. Problemen met bloeddruk en
bloedstolling zijn in de litteratuur beschreven, evenals angor pectoris (pijn aan het hart door
zuurstoftekort). Allerlei vormen van verlammingsverschijnselen zijn ook bekend; meest bekend is
Guilain-Barré, een pijnlijke, opstijgende verlamming van de benen, maar ook verlamming van de
aangezichtszenuwen of de ledematen is mogelijk. Meest gevreesd is wellicht het risico op
anafylactische shock, waarbij de patiënt meteen na vaccinatie in geen tijd zijn bloeddruk verliest
en kan overlijden.
Ergerlijk is de hypocrisie van de overheid die eerst beperkte risicogroepen aflijnt welke in
aanmerking zouden komen voor vaccinatie, dan vaccinatie binnen bedrijven stimuleert, en
tenslotte bij monde van officiële ambtenaren toch vaccinatie van de hele bevolking propageert.
Gezonde volwassenen en jongeren zijn beslist geen doelgroep voor vaccinatie. De enige logica
achter dergelijke politiek is niet medisch of wetenschappelijk, maar economisch. En daarmee
bedoelen we wel degelijk de verkoop van het vaccin, niet het redden van arbeidsuren, want op dat
vlak haalt het vaccin ook niets uit. Studies toonden aan dat op iets langere termijn gevaccineerden
zelfs meer verletdagen tellen dan niet-gevaccineerden.
Kortom, zowel het jaarlijks terugkerend rondje paniekvoetbal rond "de zwaarste epidemie in jaren
in aantocht", als de onverholen reclamecampagnes voor vaccinatie, doen vragen rijzen rond de

onafhankelijkheid en de objectiviteit van sommigen. Onze bevolking heeft recht op eerlijk en
neutraal advies, en dat krijgen ze nu niet.
dr. Kris Gaublomme
GSM 0475 650471
Preventie vaccinatieschade vzw
PB 533, 3600 Genk (België)
Tel/Fax: 011 262575
e-mail: info@vaccinatieschade.be
site: www.vaccinatieschade.be
Bron: http://www.owc.be/nl/publicaties/artikel.mv?id=53
Check ook het artikel van Desiree Röver Vaccinatie, het failliet van de mythe:
http://www.newtreatments.org/loadlocal.php?hid=1119
Partners voor een gezond leefmilieu
Wij willen jullie attenderen op deze nieuwe site en organisatie, hierbij hopende dat er vele
NGO’s en individuele leden zich zullen aansluiten. http://www.gezondleefmilieu.nl/
Het doel van de vereniging is:
• het bevorderen van een gezond milieu,
•

terugdringen van de milieuziektelast,

•

versterking en integratie van gezondheid- en milieubeleid,

•

en het ondersteunen van groepen die gezondheidsrisico’s lopen of gezondheidsschade
ondervinden door het milieu.

De vereniging probeert haar doel te bereikten onder meer door:
• informeren, mobiliseren en adviseren van relevante doelgroepen
•

bijdragen aan tijdige signalering van nieuwe of al bestaande, maar onderschatte
problemen rond gezondheid en milieu

•

het verwerven, verspreiden en uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen tussen
relevante maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen en doelgroepen

•

het stimuleren van discussies tussen experts, maatschappelijke organisaties, overheden,
politici en derden

•

het formuleren en uitbrengen van gezamenlijke standpunten betreffende beleid op het
terrein van gezondheid en milieu in samenhang met elkaar

•

leveren van ondersteuning, zonodig met juridische middelen en professionele diensten
aan betrokkenen en derden, voor zover deze activiteiten in het verlengde liggen van de
doelstelling van de vereniging.

Hierbij dan ook het verzoek om een link op uw site plaatsen als u deze beheert:
http://www.gezondleefmilieu.nl/
België bezaaid met GSM-masten!!!
Toch aanvraag voor plaatsing van 1.526 nieuwe UMTS-masten

Zijn we echt bereid 10 jaar af te wachten en te blijven gissen of gsm straling al dan niet
schadelijk is, en ondertussen onze gezondheid en die van onze kinderen op het spel te zetten?
Die catastrofale, dodelijke fout werd al gemaakt met asbest. Veel gebouwen in de EU werden al
ontmanteld om alle asbest te verwijderen, maar ondertussen overleden vele mensen aan de
gevolgen ervan!
Een opmerkelijk artikel op de voorpagina van het Belgische blad Het Laatste Nieuws van
donderdag 11 september 2008. Daarin staat: “Hopelijk moeten we over enkele jaren niet
vaststellen dat al die antennes schadelijk zijn”, aldus professor Jaak Janssens.
De invloed van gsm-straling op de volksgezondheid is nog steeds onbekend.
“Momenteel is er geen bewijs dat die straling schadelijk is”, zegt Jaak Janssens, voorzitter van
de Europese Kankerpreventie. Maar het duurt 10 tot 15 jaar voor zo’n kanker zich ontwikkelt.
Misschien ontdekken we pas over enkele jaren hoe schadelijk die antennes en gsm-toestellen
wel zijn. De gsm is eigenlijk nog maar tien jaar echt aanwezig in ons land. Het kan perfect dat
we over enkele jaren beseffen dat die antennes schadelijk zijn. “Vergelijk met asbest. Ooit dacht
men ook dat het geen probleem was dat te verwerken. Nu weten we beter. Hopelijk herhaalt
dat scenario zich niet.”
België – UITZONDERLIJK
9/11 Blueprint for Truth, the Architecture of Destruction
Dit is de titel van de lezing en debat dat zal plaatsvinden op zondag 16 november 2008 in het
auditorium Montesquieu van de UCL te Louvain-La-Neuve.
Richard Gage is een architect uit Californië, gespecialiseerd in zware metalen structuren. Zijn
ongeloof met betrekking tot de officiële versie over de instorting van WTC1, WTC2 en WTC7
hebben hem ertoe aangezet verder onderzoek te verrichten. Zo werd hij de oprichter van de
Architecten & Ingenieurs voor 9/11 Truth, die ondertussen meer dan 500 architecten
en ingenieurs heeft uit de branche.
Bekijk de trailer van 3 minuten: http://www.youtube.com/watch?v=isTGuaaln9A
Lokatie: Université Catholique Louvain (UCL), B-1348 Louvain-la-Neuve, Auditorium
Montesquieu 11 routebeschrijving
Taal: Engels (Vragen in het Nederlands, en français of in English)
Prijs: volwassenen: € 8. Studenten: € 5.
Reserveren per mail aanbevolen: beperkt aantal plaatsen. Graag uw naamgegevens + max. 4
plaatsen per persoon
E-mail: ticket.gage.lln@gmail.com of tel. (0032) 979-3858195-25
Inlichtingen jlg@gmail.com of tel (0032) 010 680 260
GROK
Grok is een kaartspel dat woorden geeft aan gevoelens en behoeften, de communicatie
verlevendigt en is gebaseerd op Geweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg.
Grok is interactief
Grok zet aan tot diepgang in communicatie
Grok speel je met vrienden
Grok verheldert de communicatie op het werk
Grok gebruik je als coachingtool
Grok speel je alleen of samen
Grok verandert je beeld van anderen

Grok leert je meer over jezelf
Voor info: www.earthgames.nl of info@earthgames.nl
Anastasiadorp in Nederland!
Een jaar geleden heeft Lex Veelo het initiatief genomen om te komen tot de realisatie van een
nederzetting (dorp) volgens de droom van Anastasia. Inmiddels zijn er zo’n 150 mensen mee
bezig. Klik op www.anastasiadorp.nl
Lex is een van de sprekers op het Frontier Symposium op 15 november a.s.
Voor degenen die het boek van Anastasia nog niet kennen citeren wij een stukje uit:
Anastasia – De Zoemende Ceder – Anastasia reeks deel 1, 5e druk, Vladimir Megre,
Schildpad Boeken, ISBN 978-90-77463-12-3:
‘…Op dit moment brengt mijn bestaan je in verwarring, je gelooft je ogen niet. Ook mijn
woorden geloof je niet helemaal en je begrijpt niet wat ik tegen je zeg. Je verbaast je over het feit
dat ik besta en je verbaast je over mijn vermogens. Je ziet mij niet meer als een gewoon mens. En
toch ben ik, gelóóf me nou maar, een mens en geen heks. Je vindt mijn manier van leven
ongebruikelijk en valt van de ene verbazing in de andere. Maar voor mij is het een raadsel dat er
andere dingen zijn waarover jij je helemaal niet verbaast; waar je niet eens bij stilstaat, zó
vanzelfsprekend zijn ze voor jou. Ik zal je een voorbeeld geven: De mensen beschouwen de aarde
– een kosmisch lichaam – als de grootste schepping van het Allerhoogste Intellect, met andere
woorden, zie zien het levende mechanisme van de aarde als de grootste prestatie van dat
Intellect. Desondanks zijn ze voortdurend bezig dit mechanisme te folteren en stellen ze alles in
het werk om het te verwoesten. Jullie gaan prat op door mensenhanden gemaakte raketten en
vliegtuigen, maar vergeten dat al die mechanische dingen zijn opgebouwd uit gesloopte en
omgesmolten onderdelen van dit grootste mechanisme. Probeer je eens een wezen voor te stellen
dat onderdelen sloopt uit een vliegtuig dat door de lucht vliegt, om er een hamer van te maken, of
een hark, en vervolgens trots is op het primitieve werktuig dat hij heeft gemaakt! Hij begrijpt
niet dat je een vliegtuig in volle vlucht niet onbeperkt kunt slopen. Hoe is het toch mogelijk dat
jullie niet begrijpen dat je de aarde niet onbeperkt kunt vernielen!
Jullie beschouwen de ontwikkeling van de computer als een grote intellectuele prestatie, maar er
zijn maar weinig mensen die doorhebben dat een computer uiteindelijk slechts vergeleken kan
worden met een hersenprothese. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als een kerngezond mens
voortaan alleen nog maar op krukken loopt? Zijn beenspieren zullen ongetwijfeld wegkwijnen.
Apparaten zullen een menselijk brein nooit kunnen evenaren, als dat voortdurend getraind
wordt…’ Er rolde een traan over haar wang. Ze veegde die weg met haar handpalm en zette haar
betoog voort. Destijds kon ik nog niet vermoeden dat haar woorden zoveel mensen in beroering
zouden brengen, en dat ze een nieuwe impuls zouden geven aan de wetenschap.
PRO-Werelddorp
Een greep uit hun hoofdpunten:
• De Zeven Werelddorpen van Noordland
• VrEdestad
• Triocratie en nieuwe landsindeling
• Bouw Earthship/Hunebedhuis
Voor meer informatie: www.pro-werelddorp.nl
Spirituele Vacaturebank
Een nieuwe site voor mensen en organisaties die zich thuis voelen in de nieuwe tijd.

Ook wij (Spirituele Vacaturebank) horen de signalen dat vacatures open blijven staan en dat
goede kandidaten moeilijk te vinden zijn. En wij zijn van mening dat dit niet het geval hoeft te
zijn. Door op een andere manier verbindingen te leggen en naar kandidaten te kijken, kunnen
projecten/vacatures in verbinding gebracht worden met geschikte kandidaten.
Jij, potentiële kandidaat, wordt niet alleen door kennis en kunde gedreven, maar vooral door
bewustwording, energie en passie. Je loopt het pad van zelfontwikkeling want je wilt blijven
groeien. Je innerlijke kracht is groot. Je bent op zoek naar ondernemerschap en creativiteit. Voel
je je aangesproken? Dan kun je je inschrijven op de Spirituele Vacaturebank!
Wij stellen ons voor dat u als organisatie op zoek bent naar mensen met deze energie, want u
wilt ook ondernemerschap, creativiteit, en werken vanuit natuurlijk leiderschap en de unieke
talenten van ieder individu. U kunt contact opnemen voor meer informatie en over het plaatsen
van een vacature via info@spirituelevacaturebank.nl.
De Spirituele Vacaturebank is de verbinding tussen spiritualiteit en het bedrijfsleven. Want als
deze twee werelden integreren komen mens en organisatie bij hun kern.
www.spirituelevacaturebank.nl of info@spirituelevacaturebank.nl
Tot ziens op het Frontier Symposium of bij de BruggenBouwers,

Karel & Caroline van Huffelen
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