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Het is even stil geweest bij ons.
Er gebeuren sinds Trump s aantreden als president zoveel positieve ontwikkelingen die we hier in 
het reguliere nieuws nauwelijks terug vinden.
Tot dusver heeft Trump al vele goede hervormingen doorgevoerd en er worden steeds meer 
boeven opgepakt. Het internationale drugskartel aangepakt, het wereldwijde pedofielen-netwerk
steeds verder ontmanteld, de goudstandaard is bijna gereset waardoor de Federal banksters 
eindelijk uit hun macht en kracht gaan worden gezet. Dat is een waarachtig opruimen van de oude 
wereld!
In Nederland gaan we dit natuurlijk ook steeds verder merken, hoewel de zittende machten daar 
helemaal niet aan willen en zich in hun laatste stuiptrekkingen nog op allerlei ( frauduleuze) 
manieren verzetten. Zoals bv uitzendingen van dr.Phil blokkeren, omdat hij getuigen vh 
wereldwijde pedofielennetwerk aan het woord laat.

Echter is er geen ontkomen meer aan, want er zijn 
steeds meer mensen klaar met de leugens, de 
slavernij en met een wereld waar corporaties en geld 
centraal staat in plaats van de mens en het beheren 
van het leven op deze mooie planeet.

Via de regelmatig gehouden fam.systemische 
opstellingen helpen we onszelf te verlossen van 
oude ons niet langer dienende patronen. Heilzaam en 
verlichtend om te doen, hebben we ervaren.
Ook de maandelijkse healing- en meditatieavond is 
telkens weer een warm heilzaam bad met goede 
nieuwe intenties die je leven vooruit helpen.
Dan de heilzame gans erbij en de vibe wordt steeds 
verder verhoogd.
In de nieuwsbrief van mei hopen wij u verheugend 
nieuws te kunnen melden over een en ander,
zoals Vrije Energie. Het wordt zo tegengehouden 
mensen, maar als het goed is zijn de laatste hobbels 
binnenkort gepasseerd. 

Met de nieuwste uitvinding via Luc vd Lee ( zie foto) kunnen we kristallijn water maken. (Een 
soort koperen swingende staf met een Aquamarijn erin). Dat helpt dankzij de zeer hoge vibe, vele 
ziekten te herstellen. Jacqueline is er volop mee aan het experimenteren.

Verder hebben ze in het zuiden van het land een Lemuriëring  om de Chembuster gelegd en 
verbluffend blauwe luchten bleven daar aanwezig.Ze wisten NIET wat ze zagen.

Dan hebben we komende zaterdagavond 8 april nog een mooie lezing over de Blije Bank.
Ronald Bernard, de oprichter hiervan, heeft een indrukwekkend interview gegeven via de Vrije 
Media. Met deze bank in oprichting, hebben we nog enkele duizenden lezers nodig om te kunnen 
starten. Met deze bank zijn we voorgoed vd criminelen bij de Belastingdienst en het CJIB af!
Ook kan er je gezondheidsverzekering van worden betaald. Juist omdat al het geldverkeer onder 
de mensen blijft, is er genoeg over voor sociale projecten.

In je recht staan kun je leren bij Mike. Hij heeft er info over op een stick 
gezet.  Die kun je bij hem bestellen voor €15.- via info@eco-toekomst.nl  
Zie verder zijn posts op FB bij Mike Silverberg.
Dankzij Mike s duidelijke brieven heb ik vele r overheidsdiensten in kennis 
gesteld.
De gemeente en waterschappen hebben me intussen opgegeven.
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Bij de belastingdienst is het momenteel een enorme chaos. Men is het daar helemaal kwijt.
Dus nog even doorgaan mensen, met je brieven of met je stickers op ongeopende met No 

Contract Return to sender/ Slavernij is verboden art 273 f S.R.
Alleen het CJIB is crimineel hardnekkig en daarom dringend toe aan 
ontmanteling.
Mijn laatste mail naar de deurwaarder kun je persoonlijk opvragen.
Het komt er in elk geval op neer dat ik hen mededeelde dat ik me 
afvroeg, namens wie zij, zonder wettig erkend contract, in 
Godsnaam  denken te handelen om de levensenergie van hun 
medemens zo af te persen. Ook dat dit werk niet bepaald goed voor 
je hart is, waardoor je nooit tot waarachtig geluk kunt komen. Enfin, 
in die strekking en het werd stil aan de andere kant. Ja, ik voel en 
weet dat we nu echt in de shift zitten.
Doe daarom wat bij jouw hart en passie past, want dat is nodig om 
een nieuwe Wareld op te zetten.

Voor Vitaness zijn we bezig een plan te schrijven, waarin ieder van ons zichzelf zou kunnen 
vinden.
Wonen in de Vrije Natuur in een natuurmaterialen huis(je) met in het midden van het terrein een 
grote gemeenschappelijke ruimte, waarin er van alles georganiseerd kan worden.
Verder nog een aantal ateliers hier omheen, waar mensen hun hobbie of passie kunnen 
uitoefenen. Een levende " school"  met verticale groepen. 
Dit alles in het groen, met moestuinen, fruittuinen, bloemen- speel-  en kruidentuinen.
Samen met de architect Ingolf Kruseman ontwerpen we het verder.
Ik hou jullie op de hoogte en wie mee wil doen met creeeren  geeft me maar een seintje.

Agenda april 2017:

Workshop Vrije Energie 1 op aanvraag. 
Workshops Vrije Energie 2, 3 het maken van koperen healing figuren en de diverse gansen 
zijn wegens andere bezigheden in een andere maand weer te volgen.

Zaterdagavond 8 april Lezing over de Blije Bank door de oprichter 
Ronald Bernard. www.deblijeb.nl  https://youtu.be/BSyD6acZK4U 
Zie ook de toelichting hierboven. Met mooie muzikale omlijsting van 
Opera Familia.
Theaterzaal buurthuis de Kreek Meetketting 1, 1689 XD Zwaag. 
Inloop 19:30. 20-- 22:30 uur
€10,- of een wederdienst
Opgave bij Jacqueline via j24vanderlee@gmail.com of 06-12620690

Vrijdagavond 7 april Meditatie/ chakra healingavond 
Kinderbalk 8, 1628 MC Hoorn
19:30-22 uur
€15,- of een wederdienst

Zaterdagmiddag 22 april een lezing met 
praktische oefeningen over Dolfijnen 
en over de betekenis van ( totem) dieren in je leven.
Ik ( Gertruud) kreeg ze op mijn pad via bijzondere 
momenten in mijn leven.
Handboekbinderij Ton van der Leeden Filarskiweg 
31 te Bergen (Zie ook FB Well4Us ).
14 - 16:30 uur , €10,-  
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Vrijdagavond 14 april te Nibbixwoud. 19:30-22:30
€10,-  (Anke en Deborah hebben vele jaren ervaring 

met radio en tv werk opgedaan).

Zondagmiddag 23 april fam.systemische opstellingenworkshop
Oude blokkerende energieeen, patronen of gewoonten kunnen doorbroken en opgeruimd worden.
Je kunt van alles opstellen. Ongewenst gedrag, een ziekte, een moeilijke keus, een vast gelopen 
relatie enz. 
Heilzaam en inspirerend om te doen.
Dorpsstraat 88, 1688 CJ te Nibbixwoud
Vanaf 13 uur koffie, thee
13:30-16:00 uur de opstelling( en)
€15,- of een wederdienst

Opgave via gertruud@gmail.com of 0627621951

VITANESS 
Ons ideaal blijft dat er in Elke provincie een 
gezondheidscentrum komt in een eetbaar landschap, 
met een helende tuin, waarbij het accent ligt op het Zelf 
Helende vermogen.

Interessante linkjes:
 deze link is weer van die Mark Taylor 23 februari iets ouder maar dan hoor je wel hoe alles klopt
https://www.youtube.com/watch?v=kYkxodi1V2E 

Deze link heb ik toevallig vanochtend bekeken ongelooflijk diep gaand interview over Chemtrails 
ook spiritueel bekeken wat ik altijd nog meer waardeer
HealingSoundMovement TV aflevering 15 Peter Vereecke over chemtrails en de Belfort-Group.f4v 
- YouTube
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MFw1-bIv2_I&app=desktop 

Mike Quincy in het Nederlands
Ik vind persoonlijk Montague Keen het allerbeste maar daarna is deze ook niet onaardig
al zijn boodschappen ondeelbaar in het Nederlands  gewoon scrollen ..
 
alle boodschappen van Montague Keen kun je hier trouwens lezen
http://mknederlands.blogspot.nl/ 

Boeiende presentatie over de Bevrijding van de 
Aarde die gaande is nav onthullingen van oa. Corey 
Goode mbt.  geheime ruimteprogramma’s, geheimen 
op Antarctica, technologieen die vrijgegeven gaan 
worden oa. technologie uit de periode van MU, 
Lemurie, Atlantis… door Anke van Ziel
Wat speelt er? Wie helpen ons? Wat is het 
belangrijkst dat we ZELF kunnen doen?
We eindigen met clearing oefeningen en meditaties 
om ons voor te bereiden op 5D en Ascension.
Hierbij wordt zij bijgestaan door sjamane Raven 
Dreamdancer met haar klankschalen.
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HARMONIZERS
Samen met mensen uit de nulpuntenergiegroep hebben we  Harmonizers gebouwd, die helpen 

om verstoorde energie velden om ons heen weer in 
een natuurlucke balans terug te brengen. Zoals de 
yin/yang energie, maar ook chemtrails en fijnstof 
worden erdoor geneutraliseerd en in harmonie 
gebracht! Wij hebben hier dan ook bv geen last gehad 
van heftige weersomstandigheden zoals elders om 
ons heen. 

Er zijn 9 grote Harmonizers gebouwd, die we bezig zijn te verspreiden over NL en België.
Deze week is er een geplaatst in Limburg. Brabant en Groningen komen ook nog aan de beurt.

Deze harmonizers inclusief de eronder 
liggende Konings Ringen hebben in de 
afgelopen maand een record aantal 
zonneuren 😀 🌟 😀  🌟 😀 #  opgeleverd 
aan de zonnepanelen (gemeten vanaf nov. 
2012) van Jos en Jacqueline.
680 KWh in mei 2016 met 20 panelen!😄
Ook de maand juni weer een record aantal 
zonneuren! 

Onder deze Harmonizers liggen de KoningsRingen, gebouwd op basis van geheime 
doorgegeven maatvoering van het oude Egypte. In het Hart vh land komt daarbij een met de 
maten van de Lost Ring. Al deze ringen hebben een ordenende en bijzonder geneeskrachtige 
werking op hun omgeving.

Zo hebben we al meerdere goede ervaringen meegekregen van de KoningsRing. Deze Ring 
ordent en versterkt tevens de Hartfrequentie. 💗 💗 💗

De hoge harts- frequentie voelt heel aangenaam.

Verder:. beter slapen dankzij de Ring onder het bed.
Afname van pijn en klachten bij het dragen vd Ring of deze 
onder stoel of bed te plaatsen.
Het water of de voeding wordt geordend en smaakt zachter door 
de Ring er omheen te leggen.

Er worden inmiddels vele KoningsRingen gemaakt, omdat ze 
onderdeel zijn van het Vitaness 3 project. Ze zijn te huur 
voor €5,- per week of te koop vanaf €50,- per stuk.

Verder nog de Lemurische Ring. En de werking ervan helpt je te aarden via de verbinding met het 
Aarde kernkristal. 



Als laatste is er nu de Sacred Ring die ook pijn verlichtend en harmoniserend werkt, net 
weer via een andere frequentie. Probeer maar uit
zou ik zeggen. 😊 🍀

 Dankzij de hierbij gebouwde pyramide kunnen er ook vele verdwenen plant- en 
diersoorten weer terugkomen!

Harmonizers van 1,5 cubit (11 - 12 cm) of groter. (2,5 
of 3,5 cubit)
Lost ring 177 Mhz
Sacred Ring 144 Mhz
Lemurie Ring ( wordt later nog vermeld).
Konings Ring Hartfrequentie 

 
Berichtje van Luc:

Dit is samen met de Koningsring de 
beste combi tegen fijnstof.
Hier een foto van de twee die nu hier in 
ons tuinhuis staan inclusief hartmuziek. 
Feel for yourself.
[27-5-2016 17:37:41] Luc van der Lee: De 
harmoniser met solfeggio tones 
transformeert 99% van de fijnstof!!!!!!!!
Heb het hier draaien en je merkt het 
gewoon aan de lucht..hoe heerlijk die is.
Groeten.Luc


