Well4Us Nieuwsbrief najaar 2017
Eindelijk is het dan weer zover.
Een update van alle activiteiten waar we mee bezig zijn.
Allereerst hartelijk dank voor jullie geduld en support!
Het is een heel bijzonder jaar, want in het begin heeft president Trump vele verdragen getekend,
die een einde maken aan het internationale drugskartel, het pedofielennetwerk, de fake
nieuwsmedia en de medewerkers van de schaduwregering ontslaan en vervangen.
Intussen is hij daardoor veelvuldig aangevallen geworden natuurlijk. Waarbij je niet meer weet wat
echt en wat fake is.
In Nederland gebeurt dit bij Thierry Baudet en Theo Hiddema van Forum voor Democratie, die zich
met een groeiende achterban, inzetten voor herstel van de Democratie.
Hoewel wij weten dat eind 2012 sowieso alle overkoepelende criminele organisaties' waaronder
ook onze regering valt, zijn opgeheven, de paus op 2 juli 2013 de Motu Proprium heeft
uitgevaardigd, waardoor iedere diender of ambtenaar namens zichzelf werkzaam is en niet langer
gedekt door zijn, haar bestuur, blijft men toch gewoon de criminele agenda uitvoeren, hoewel alle
gemeenschappelijke z.g. rijksorganen stiekem verkocht zijn aan particuliere eigenaren en steeds
verder geprivatiseerd.
De mondiale schaduwregering heeft zich voornamelijk teruggetrokken in Noord Korea plus in de
EU en slaat in de staart van zijn laatste uren van macht, behoorlijk hard om zich heen.
De bewustwording onder de mensen is steeds verder aan het groeien.
Wij, het team Well4Us hadden gehoopt dat de met echt goud gedekte internationale geldfondsen
( vanuit Agartha, St Germain en Swissindo) in de eerste helft van dit jaar zouden zijn vrijgekomen,
om iedere wereldburger van een onvoorwaardelijk basisinkomen te kunnen voorzien, zodat de
mensheid eindelijk op adem kan komen en de planeet kan worden hersteld. Welnu stond alles eind
april dit jaar ook al op de bankrekeningen klaar voor doorstroming, maar werd dit alsnog door de
top achter de schermen tegengehouden. O.a. Heater Ann Tucky Jaraff ( www.oppt-nl.com ) maakt
zich sterk om de planeet uit de slavernij te helpen bevrijden. Top juriste en een top vrouw!
Omdat wij hier verder geen directe invloed op uit kunnen oefenen, bedachten we dat we beter
kunnen werken aan de innerlijke spirituele groei.Tenslotte is werken aan het veranderen van de
energie in onszelf heel belangrijk, waardoor het om onszelf ook mee kan veranderen
Eind mei zijn we met een klein groepje naar Bosnië gegaan om Corina te
bezoeken, die ons mee zou nemen naar de pyramiden en de tunnels met de
helende kamers aldaar. Dit was zo indrukwekkend, dat we bij terugkomst hebben
besloten om helende reizen hier naartoe te gaan organiseren. Goed voor welzijn
en spirituele groei!
Ik heb er sinds mijn terugkomst een gave bij gekregen, nl stenen invoelen. Heel
bijzonder!
Op de foto zie je de top vd pyramide vd Zon. Deze straalt permanent een bundel
heilzaam licht uit van zeer hoge vibraties. Ook leven daar spirits ( Minoche) uit
hogere sferen die via je aura contact met je maken als je hiervoor open staat.
Verder hebben we Claudette in ons team gekregen. Zij heeft bijzondere gaven en
nieuws via andere alternatieve circuits. Zij komt ook meedoen om de spirituele
wellness reizen naar Bosnie vorm te geven.
Wie hier interesse in heeft kan me er persoonlijk over mailen.
Onlangs heeft ze met ons tijdens de Volle Maan een invloedrijke shamanic
drumsessie gehouden op de ADM werf in Amsterdam. (Best hard nodig, want de
gehele ( ook voormalige) kustrand wordt belaagd door vastgoedontwikkelaars die in samenwerking
met gemeenten bestuursrechtelijk bezig zijn met onteigening en commerciële herinrichting).

.
Jos heeft in Nibbixwoud een pyramide gebouwd boven de
Koningsring met swingende staf, waardoor het water nog
sneller opgeladen wordt met een bijzonder hoge frequentie.
Van dit heilzame water kun je ter plekke komen proeven of een
fles afnemen.
Via de boodschap van water kun je dit dan telkens aanvullen
met gewoon kraanwater of een fles gewoon water ernaast
zetten en laten opladen.
Met de koperen Ringen verkrijg je ook een hogere
Boviswaarde en er zijn al mensen die er een waterbedrijfje
mee zijn gestart.
De Nulpuntenergie mensen die goed werkende Vrije energie
units op de markt willen brengen, worden nog opgehouden
door organisatorische zaken als productielijnen opzetten en
financieringen rondkrijgen. Men is op diverse plekken in de
wereld hiermee bezig. Zowel in China als in Europa. Spannend
allemaal! Ook Frank Bonte volgt dit op de voet.
Een andere over dit onderwerp ingestuurde link: http://www.hetgrotereplaatje.nl/free-energy.html

Mike heeft het intussen voor elkaar gekregen dat de belastingdienst en de deurwaarders de
werkgever van zijn vriendin niet meer lastigvallen ivm een geweigerd beslag op haar salaris.
Chapeau hoor!
Ook heeft hij samen met Ko Drenth de overheid onder druk gezet op het afgeven van id en
paspoort zonder daarbij hun regels te volgen op registratie, dus door de ambtenaren met
strafrechtelijke vorderingen te bedreigen volgens de wet
en niet mee doen met hun regelgeving. is het dan toch gelukt voor Ko zonder inschrijf adres
zijn id kaart en paspoort te verkrijgen die hem al een jaar geweigerd werden.
Ze moesten ook op dat punt in het stof bijten.
Verder heeft Mike vergaderingen met verschillenden mensen om met een
overkoepelende organisatie alle andere organisaties samen te brengen
onder de paraplu van the act of freedom foundation.
Dankzij Mike s informatie over de werking van de Grondwet en je civiele rechten,
zijn er al diverse gezinnen in nood geholpen, omdat ze hiermee uit huisplaatsing van hun
kinderen konden voorkomen! Zelf ben ik nog bezig om iemand die reeds 10 jaar onder
bewindvoering staat en desondanks deurwaarders op de stoep krijgt en een meervoudig groeiende
schuld, zonder inzage in haar financiën te krijgen, uit deze positie te helpen. Dan valt pas op hoe
gemeente, rechtbank en bewindvoering samen onder een hoedje spelen ten koste
van de burger zelf.

Lezing: Ken je Grondrechten!
Op speciaal verzoek komt er weer een lezing op Zondagmiddag 12 november van
13:30- 16:30 uur. Als je op tijd opgeeft, kan ik ook een zaaltje hiervoor regelen.
Kosten €10,- (excl. koffie, thee) tenzij bij mij thuis in Hoorn, dan is het incl.
Aanvullende sites geïnspireerd door Mike: https://www.overheidsgedonder.nl

Met de Blije Bank schiet het nog niet op. Ronald Bernard houdt heel intensief lezingen, maar
wordt helaas verschrikkelijk aangevallen. Waar hebben we dat ook meer gezien?
(De euro is tenslotte een contract met de (r)overheid, die ons via allerlei valse regels en
dwangmaatregelen ermee in slavernij houdt.
Verder Sven Hulleman met een keigoed financieel alternatief:
http://www.deguldenterug.nl/
Tenslotte de organisatie Stro, die bezig is alle losse geldinitiatieven digitaal aan elkaar te
koppelen. Deze constructie is sociaal, betrouwbaar en reeds operationeel.
Het zou mooi zijn als de twee eerder genoemde ander geld projecten zich hierbij gaan aansluiten.
We leven tenslotte niet voor niets in het digitale tijdperk:
https://www.socialtrade.nl/circuitnederland/

Dan nog een bijzonder verhaal dat ik afgelopen weekend vernam van mijn broer die in Limburg
woont. Daar werden er weinig rendabele buslijnen naar kleine dorpjes langs de grens opgeheven.
Als alternatief startten een aantal inwoners een eigen pendeldienst op basis van
plaatsnaambordjes, die voor de ramen van bepaalde huizen werden gehangen.
Mensen die toch al die kant op moesten, konden zo hun dorpsgenoten een lift geven en gelijk de
plaatselijke nieuwtjes uitwisselen. Dit werd zo n groot succes en men was er zo gelukkig mee, dat
de busmaatschappijen in samenwerking met de gemeenten hen een halt toeriepen wegens zg
valse concurrentie. Onder druk van grote rechtszaken met duur betaalde advocaten werd dit
prachtige initiatief helaas de kop ingedrukt.

Innerlijke groei en ontwikkeling.
Intussen schrijf ik regelmatig stukjes over hoe om te gaan met ziekten, uitdagingen in je relatie of
familie en post ze o.a. op de pagina Well4Us op Facebook. Ook staan daar nog wat reisverslagen
op over de reis naar Bosnië.
Mijn zoon gaat me nog helpen om Well4Us aan een goede website te helpen.
Hierop kan dan permanente info staan over de nulpuntenergie en over wat Mike te vertellen heeft
omtrent hoe om te gaan met je recht.
Verder ook over de OPPT met de laatste info over de Trustfondsen. Hier weten o.a. Anke en
Deborah meer over te vertellen.

Het is de bedoeling dat de site Well4Us uitwisseling kan bieden om onze kennis, talenten
en nieuws op het gebied van gezondheid, welzijn, vrije energie en vrijheid in handelen uit
te wisselen vrij of via het systeem van Stro, ( incl. de blije bank of www.deguldenterug.nl ).
Zo bied je voor elkaar een landelijk sociaal platform en netwerk op basis echte waarden.

Mijn aanbod is momenteel:

Workshops Intuitieve ontwikkeling en je Zelfhelend vermogen.
3 avonden (18 oktober, 8 en 29 november) waarin diverse methoden en technieken aan bod
komen. Werken aan je innerlijke groei en bewust zijn geeft voldoening en harmonie in jouw leven.
Heilzaam en waardevol om te doen!
€15,- per avond en kan ook los van elkaar gevolgd worden.
Verder nog op zaterdag 4 november van 10:30 -16 uur.
Avond 1 is inmiddels naar genoegen geweest en voor avond 2 is een helende trance reis
gepland.

Systeemopstelling ( laat oude ongewenste gewoonten eindelijk eens los)!
Op zaterdagmiddag 25 november
Van 13:30 - 16:30 uur.
Een opstelling kost €25,Deelnemen als representant €15,Te Hoorn.
Claudette biedt workshops Meditatief Schilderen aan te Aalsmeer.
Bij Corina in Bosnië kun je in overleg, komen kamperen en een handje helpen om haar
leuke huis en/of tuin verder af te werken en uit te bouwen.
Vernieuwende gans workshops zijn nog in ontwikkeling.
Nadere info over de spirituele wellnesreizen naar de pyramiden volgt nog.
Dan de mededeling dat Jacqueline zich tijdelijk terug heeft getrokken van Well4Us.
Tot dusver danken we haar bij deze heel hartelijk voor haar super waardevolle bijdragen hieraan.
Gelukkig hebben we nog genoeg mensen die aan dit mooie concept willen meedoen, zowel op de
voor- als op achtergrond, via nieuws, lezingen, ideeën, workshops, sponsoring enz.

Ook jouw bijdrage, in welke vorm dan ook is van harte welkom!
Tenslotte in memoriam Marjolein van der Tak, die sinds zondag 9 juli ervoor heeft gekozen om
haar mooie inzichten en gaven vanaf de andere kant met ons te delen. Marjolein super bedankt
hiervoor!<3 <3 <3
Tot zover en tot weerom!
Hartelijke groeten van o.a.
Claudette, Corina en Gertruud
Mede namens degenen die ons info en waarde aandragen om te delen.
Waarvoor onze grote dank!
Interessante linkjes: http://wp.me/p7THPD-1cG
http://www.geoengineeringwatch.org/courageous-former-commercial-pilot-joins-the-fight-to-stopgeoengineering/
www.inpowermovement.com is een mondiale beweging die mensen aanspreekt en aanpakt op
hun moraliteit op hun werk of juist hun gebrek hieraan. Het sluit aan bij wat Mike schrijft over je
grondrechten als mens en hoe je elkaar hierin hoort te behandelen.
Goed idee in elk geval, dat zeker meer mag gaan groeien.

Empowerment is dat je als mens het beste uit jezelf kunt halen in je leven, wat je de ander
natuurlijk ook gunt. Tot zover en tot weerom. <3

