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W
e zijn twee jaar verder. Voor een grote 
groep mensen is via alternatieve kanalen 
steeds meer zichtbaar geworden hoe het 
duistere spel in elkaar is gezet – en vooral 

ook: hoe dit als een kaartenhuis op instorten staat. Wellicht 
handig om het ‘Covid’bedrog beknopt op een rij te zetten. 
Dan kan je binnenkort aan diegenen die ‘van niets’ (wilden) 
weten – en in shock zullen zijn omdat níéts is wat het leek – 
helder en eenvoudig uitleggen WAT er gebeurd is, WAAROM 
en HOE dit alles heeft kunnen gebeuren en door WIE dit 
alles is opgezet… 

David Icke
Ik heb hierbij veel gehad aan het boek van David Icke: 
“Percepties van een Vrijdenker”. Hij stelt dat de basis van 
menselijke controle en onderdrukking de controle over  
de menselijke waarneming is. Datgene wat wij mensen 
waarnemen is alles: ons hele doen en laten, ons gedrag, 
komt hieruit voort. En collec tieve waarneming wordt 
collec tief gedrag. Wanneer je bewust, met voorbedachte 
rade, deze waarneming vervormt kan je feitelijk alles doen 

met de mensheid, omdat met 
deze vervormingen óok het 
collectief gedrag bepaald en 
vervormd zal worden. 
Degenen die achter de 
menselijke controle zitten 
weten dat. En hóé vervorm of 
manipuleer je de waarneming 
van mensen? Precies, door de 
mainstream informatiestroom 
– krant, tv, radio – te beheren. 
JIJ bepaalt wat mensen te zien, 

te horen en te lezen krijgen. Wanneer deze informatiestroom 
onder jouw beheer staat – je censureert er gewoon keihard 
uit wat je niet wilt dat mensen weten – kun je eenvoudigweg 
menselijk gedrag besturen. Ook bepaal JIJ wíé er wel en  
niet gehoord wordt en aan het woord komt. Afwijkende 
meningen móéten wel met man en macht onderdrukt 
worden: waarheid is altijd de allergrootste vijand van de 
leugen, en daarmee aartsvijand van de Staat. Tja, en dat 
hebben we gezien en meegemaakt. 

Op deze manier kon de illusie van een ‘viruspandemie’ 
worden geprojecteerd – beter: geïnjecteerd, nog beter: 
geïmplanteerd – in het collectief bewustzijn. Hierdoor  
werd deze illusie wereldwijd aangenomen door alle lagen 
van de bevolking. Geen onderscheid tussen hoog of lager 
opgeleid. David Icke heeft het onder andere over de 
jarenlange duistere voorbereiding op een mondiale  
Hunger Games Society – verwijzing naar de gelijknamige 
film –, waarbij zeer weinigen zeer velen beheersen door 
extreme afhankelijkheid te creëren. Hoe doe je dat?  
We hebben het met eigen ogen kunnen zien!

Indoctrinatie
Miljarden mensen hebben zich angstig en gedwee onder
worpen aan lockdowns, huisarrest, sociale afstand houden, 
belachelijke zuurstof ontnemende mondkappen, het extreme 
handenwassenritueel, de anderhalvemeter afstand plus 
uiteindelijk het blootstellen van hun lichaam aan de 
beloofde Heiland, de Redder in Hoge Nood: Het Vaccin.  
Dit door heilig vertrouwen in autoriteiten/overheden, diep 
ontzag voor medische ‘experts’ en gezag, en het onwankel
bare geloof in ieder uur herhaalde, dodelijk angst zaaiende 
mainstream berichtgevingen. (Niet zo gek, als je bedenkt 

Tirannie versus 
Zelfrespect
Februari 2020 appte partner mij een afbeelding van een vrolijk Tiroler manneke  
in lederhosen met grote pul bier. ‘Vreselijk! ’t Corona-leger staat startklaar om de 
Tirolergrens over te steken! Vers van de pers!’ Met ’n grijnzend icoontje erachter. 
Nog niet voor één seconde hebben we waarde gehecht aan de wereldwijde 
‘Caramba!’-massamisleiding. Dat deze fake-pandemie zo’n bizarre invloed op  
de gehele wereld zou gaan hebben, daar hadden we toen geen idee van. 
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dat vanaf de vroegste scholing angst voor gezag wordt 
ingepompt als voorbereiding op een leven lang gehoor
zamen aan ieder soort gezag!)

David Icke haalt een Amerikaanse komiek aan, die graag 
bumperstickers zou willen zien met: ‘Wij zijn de trotse 
ouders van een kind dat zich heeft verzet tegen de pogingen 
van zijn leraren om zijn geest te breken en hem te onder
werpen aan de wil van zijn broodheren!’ 

‘Problemen’ en ‘oplossingen’
Kortom: om de wil van overheden aan het volk op te leggen 
creëer je een ‘probleem’ – de illusie van een ‘probleem’.  
Het gaat om manipulatie van de perceptie: het enige dat 
belangrijk is, is dat de bevolking het gelooft – en dan kom je 
met ‘de oplossing’. Deze ‘oplossing’ van autoriteiten zal 
zelden of nooit in het belang van de bevolking zijn, maar… 
dient het volk wél te geloven en te vertrouwen. Dat ‘probleem’ 
kan trouwens van alles zijn: een terroristische aanslag, 
oorlog, opwarming van het klimaat, pandemie…  
In het huidige geval van de ‘pandemie’ zorgde dit voor de 
wereldwijde economische ineenstorting. (Dan heb ik het 
maar niet eens over het enorme verdriet, de angsten, het 
lijden, de eenzaamheid, de depressies van velen.) 

Bestaansmiddelen werden vernietigd, winkels, bedrijven en 
werkgelegenheid kapot gemaakt, scholen gesloten et cetera. 
Het plan daarachter is dat een wanhopige bevolking 
uiteindelijk de Staat om hulp zal roepen. Vadertje Staat zal 
voor je zorgen, toch, (Colijn), je kon rustig gaan dommelen. 
De bedoeling is dat dan een basis(honger!)-loon aangeboden 
zal worden. ‘Je zult niets hebben en toch gelukkig zijn.’  
We kennen deze slogan uit Schwabs gitzwarte The Great 

Reset/W.E.F.-brein. Dit kan voor velen een uitgestoken  
hand lijken, een genereus gebaar, echter… de prijs is hoog. 
Je verkoopt hiermee je vrijheid aan de duivel, en zult  
vanaf dan volkomen afhankelijk zijn van ‘de Staat’. Deze 
Barmhartige Samaritaan zal namelijk alleen geld geven 
wanneer je exact doet wat Zijne Barmhartigheid eist,  
zoals verplichte vaccinatie. (= Genetische manipulatie.) 
(Voorbeeld Australië: uitkeringen van ouders – die afhanke-
lijk van de overheid zijn – zouden verlaagd worden als zij 
hun kinderen niet lieten vaxxen.) 

Ja maar
Maar goed, veel mensen zíjń toch ziek (geworden) van dit 
enge virus?! Ziekenhuizen en vooral de IC’s líggen toch vol 
met Covid-patiënten?? Iedereen kent wel de besmet/dood-
ziek/overledenverhalen van of via kennissen, vrienden, 
familie… Hoe zit dát dan? Ja, in Wuhan bleek die enge 
virusziekte te zijn uitgebroken… op de ‘natte markt’ aldaar, 
iets met vleermuizen. Of zou het toch een manmade en 
‘ontsnapt’ monster zijn uit ’n biolaboratorium… 
Beide versies liepen echter dood. Er is geen bewijs voor 
gevonden. Bovendien is het ‘nieuwe virus’ nog altijd niet 
geïsoleerd en gezuiverd: noodzakelijk om zijn genetische 
code te kunnen vaststellen. 

In ieder geval: Wuhan was de aanzet voor angstaanjagende 
beelden op je scherm van in elkaar zakkende mensen, 
gillende ziekenwagens, enorme paniek… De maanden 
daarna – vanuit vele landen – beelden van stápels lijken  
op straat, rijen doodskisten, mensen paarsblauw aan de 
beademing et cetera, gebracht door nieuwslezers met 
bijpassende grafstem. Niet iets om instant blij van te worden. 
Bedacht door gedragspsychologen, snel en kunstig in elkaar 
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geknutseld door computernerds en wereldwijd verspreid 
door omgekochte media. (Op ’t alternatieve Telegram zag ik 
een video van één van die ‘stapels lijken’ waarin een ‘lijk’ 
snel even ’n pafke nam, tussen de opnames door…)  
Zo eenvoudig is het om extreme angsten – met name voor 
de dood – over te brengen, en zo mensen te dwingen tot 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. 

Lang uitgedacht bedrog
Deze klucht –of treurspel, kies maar– werd verkocht aan de 
gehele planeet. Chinese wetenschappers beweerden dat het 
om een ‘nieuw en onbekend’ coronavirus ging. Het beestje 
kreeg de naam ‘Sars-Cov-2’, (meer een naam voor een raket! 
Zo razendsnel ging het ook de wereld over….) De ziekte die 
het zou veroorzaken werd tot ‘Covid19’ gedoopt. 

Het was allemaal onderdeel van het allang uitgedachte 
bedrog. Waarom vanuit China? Volgens David Icke is de 
Chinese regering een van de grootste centra waar ‘de Cult’ 
– Icke’s naam voor de Cabal – wereldwijd actief is. Plus: de 
luchtvervuiling in Wuhan en omgeving – en in heel sterk 
vervuild China – is uitermate perfect voor een gloednieuwe 
diagnose van de daar al sinds jaar en dag voorkomende  
luchtwegproblematieken. Problemen zoals griepachtige 

verschijnselen, longontstekingen et cetera. (Van China heb 
ik inderdaad altijd het beeld van een geordend gekrioel van 
’n gehaaste, mondkapdragende mensenmassa.)
Maar China, Wuhan… met zijn andere cultuur: dat was wel 
erg ver van het Europese bed. Nee, om mensen híér te 
overtuigen moest een westers voorbeeld komen. En iene 
miene mutte: Italië was de klos. Lombardije, om precies te 
zijn. Daar brak inééns de in elkaar gefabriceerde Covid
pleuritus uit. (Weet dat Lombardije, net als Wuhan, berucht 
is om zijn giftige lucht en daarbij behorende 
luchtwegproblemen.) 

Mainstreammedia volgde
De mainstreammedia deed zijn zieke plicht en verhaalde 
gretig en griezelig beeldend hoe Italianen massaal stierven 
aan het Monster. Italiaanse overheden volgden daarop de 
Chinese blauwdruk – vurig aanbevolen door de WHO –  
en legden de bevolking onmiddellijk fascistische lockdowns 
op. Dat was het psychologische keerpunt voor het Westen! 
Wat in Italië gebeurde kan ook ‘híér’ gebeuren! En perfect 
getimed, precies op dat moment en zonder enig bewijs 
beweerden Cultloopjongens, de ‘experts’, dat ook gezonde 
mensen de ‘ziekte’ konden overdragen. Ook zíj ́ moesten 
worden geïsoleerd. En dat terwijl vrijwel niemand van de 
‘positief’ geteste mensen symptomen had: omdat er niks  
mis met hen was. 

Testen, waarmee eigenlijk? Met de plots opnieuw 
verschenen PCR test – die volgens zijn uitvinder, 
Amerikaans biochemicus Kary Mullis, níét op een virus 
kan testen – en waarmee dus niet aangetoond kan worden 
of je al dan niet ‘besmet’ bent met het ‘nieuwe virus’…  
(Kary Mullis kreeg de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn 
uitvinding van deze PolymeraseChainReactiontest. Mullis 
heeft zich altijd fel uitgesproken tegen wat hij noemde ‘het 
misbruiken van zijn uitvinding’. Hij overleed vorig jaar op 
75- jarige leeftijd.) 

Waar is de griep gebleven? 
Het meest vreemde in dit hele verhaal is natuurlijk dat die 
goeie ouwe griep – niezen, snotteren, hangerig, hoesten, 
hoofdpijn, koortsig, herinner je je nog?! – geheel verdwenen 
is. Opgelost. Iedereen heeft ‘corona’. Tot in de urn aan toe. 
Zijn er nog mensen die gewoon, lekker ouderwets, net als 
vroeger, overlijden aan een andere oorzaak?! Iedereen, maar 
juist ook artsen, zouden hier enorme vraagtekens bij moeten 
zetten. Tegengif voor onwetendheid is kennis! Dan moet 
echter eerst de verslaving aan reguliere media als bron van 
informatie opgegeven worden. Dan merk je wél de 
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verontrustende berichtgevingen en vele waarschuwende 
video’s op van wakkere ArtsenCollectieven, dan lees je wél 
eensluidende uitslagen van erudiete onderzoekers, zoals 
Genevieve Briand (Johns Hopkins Universiteit): ‘… de totale 
daling van het aantal sterfgevallen door andere oorzaken – 
zoals sinds jaar en dag stijgende hart en vaatziekten –, is 
nagenoeg exact hetzelfde aan de stijging van het aantal 
sterfgevallen door Covid-19!’ 

Het ‘Covid-19’ virus is 
een virus van de geest, 
dat niet het líchaam maar 
de géést van miljarden 
heeft geïnfecteerd 

Nee mensen, er werd/wordt niet gestorven AAN ‘Corona’, 
maar MET ‘Corona’. (Nou ja, volgens die fake-uitslag van  
de PCRtest dan, dienietkantestenopvirussen, maar 
miraculeus wél op virussen die niet bewezen zijn.)  
Vele overledenen worden ijverig bijgeschreven in Corona
sterfboeken. Deze zijn vooral ouderen, vrijwel allen met 
onderliggende ernstige ziektes en/of een sterk afgenomen 
immuunsysteem. Ouderwetse, wellicht zware, griep 
eroverheen, en wég. Net als vroeger. (En nee, we doen géén 

autopsie, want de ‘met het virus besmette’ lichaamsvocht is 
gevaarlijk voor degenen die de lijkschouwing doen!) En 
artsen… ach ja, zij werden aangemoedigd – of onder druk 
gezet – om de diagnose ‘Covid19’ te stellen als zij dat 
veronderstelden op basis van symptomen die hetzelfde 
waren als influenza: de good old griep. 

De Cult/Cabal-agenda
Wat is nu precies de bedoeling van deze plandemie? De 
basis van de Cult/Cabalagenda is centralisatie van Macht, 
een streven van extreme Controle over de gehele mensheid, 
over de gehele wereld. Iedereen dient afhankelijk te worden 
van ‘de Staat’. (Lees: van de Cult/Cabal, die ‘de Staten’ 
controleert.) Want ook regeringen zullen niet ontkomen aan 
de geplande economische ineenstorting. Ook landen moeten 
failliet! Misschien heb je je, net als partner en ik, ook 
afgevraagd wáár al dat geld toch ineens vandaan kwam. 
Geld leek totaal geen probleem! Er bleek volop geld te zijn 
voor Covidsteunpakketten, de gigantische Covidprogram
mering, voor omkoping van de mainstreammedia, voor 
vaccins et cetera… (Volgens Icke is er ongeremd digitaal 
geld bij gedrukt. Dat kan uiteraard niet tot in de eeuwigheid 
doorgaan, de dag komt er snel aan dat terugbetaald moet 
worden – schetst hij – met alle inflatiegevolgen van dien.) 

Regeringsleiders – de meesten weten exact waar zij mee 
bezig zijn – voeren als loopjongens en meiden het vuile 
werk uit voor de Cult/Cabal. Het Plan van de Cult is de 
oprichting van een Wereldstaat, waarbij landen worden 
opgedeeld in regio’s en geregeerd worden door een 



2 2  |  S p i e g e l b e e l d  m a a r t

wereldregering. Nou ja, regering… een wereldregime. 
Bedoeling is dat politie en leger samengevoegd worden 
tot een centraal geleid wereldleger. Verder is het plan dat 
oorlogen zullen worden uitgevochten – jawel, voornamelijk 
tegen de bevolking, maar dat was altijd al zo – echter nu 
met behulp van robottechnologie, bestuurd door Artificial 
Intelligence, kunstmatige intelligentie: AItechnologie 
genoemd.
 
Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie heeft betrekking op systemen/
machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken 
uit te voeren, en die zichzelf tijdens dat proces kunnen 
verbeteren op basis van vergaarde informatie. Icke 
waarschuwt hier al tientallen jaren voor: ook dat legers uit 
de hele wereld op dit moment getransformeerd worden door 
deze AItechnologie. Het beoogde wereldregime is een vorm 
van fascisme* dat bekend staat als een ‘technocratie’. 
(Fascisme is een regeringssysteem dat de natie boven het 
individu stelt, met legitiem gebruik van geweld, propa
gandatechnieken, censuur et cetera.) Bij een technocratie 
worden beslissingen genomen door – ongekozen – 

technocraten: wetenschappers, techneuten, bureaucraten, 
ingenieurs. Denk hierbij aan Silicon Valley – de benaming 
voor een gebied in Californië, waar een hoge concentratie 
van universiteiten en hoogtechnologische industrie 
gevestigd is. Cult/Cabal-reuzen als Facebook, Apple, Google, 
eBay hebben nu al veel meer macht om het wereld gebeuren 
te sturen dan regeringen. 

Twee werelden in één wereld
Ook belangrijk om te beseffen is dat er twee werelden in één 
wereld (lijken te) zijn. Het voornaamste verschil is kennis. 
Wereld 1 betreft het grootste deel van de samenleving, de 
massa, waar de bevolking in bewust gecreëerde en grootst 
mogelijke onwetendheid wordt gehouden door controle  
van informatie én het onderwijsindoctrinatiesysteem.  
Dat is alles wat je werkelijk hebt te controleren om miljarden 
mensen tot slaaf te maken. Datgene wat wordt waargenomen 
wordt als ‘eigen’ gedachtes en meningen ervaren – denk  
aan de velen die hun ‘eigen’ mening uit krant/tv halen.
Er wordt niet ingezien dat dit steeds herhaalde mantra’s of 
principes zijn, die tijdens het hele leven gedownload zijn 
via onderwijs, media, wetenschap, de medische wereld, 
religieuze instituten, de politiek en de academische 
wereld… Verreweg het meeste dat mensen als ‘feiten’ wordt 
geleerd is in wezen niets meer dan geprogrammeerd geloof. 
Geloof kan eenvoudig gemanipuleerd worden. Kennis niet, 
daarom is kennis gevaarlijk! 

Spinnenweb
Wereld 2 is de Cult, of Cabal. Deze opereert via een geheim 
wereldomspannend netwerk, vergelijkbaar met een 
Spinnenweb. Middenin is ‘de Spin’. (Wie/wat dit ook is, ik 
zie dit als extreem Duister Bewustzijn.) Rondom deze Spin 
bestaan de meest geheime en exclusieve genootschappen. 
Zij zijn generaties lang uit bepaalde (onder andere 
Koninklijke) bloedlijnen voortgekomen. Daarna komen 
meer bekende namen van geheime genootschappen.
David Icke noemt Opus Dei, Ridders van Malta, de hoogste/
binnenste kring van Vrijmetselaars, Tempeliers en Jezuïeten
orde… De geledingen het dichtst bij de Spin opereren in het 
onzichtbare, de randorganisaties er omheen zijn zichtbaar
der. Zoals (satelliet-)organisaties die verantwoording dienen 
af te leggen aan het geheime genootschap ‘Round Table’ – 
opgericht in Londen eind 19e eeuw –, waaronder ook de 
Bilderberg Groep behoort, de Trilaterale Commissie en de 
Club van Rome. (Aanstichter van de zwendel dat de mens 
klimaatverandering veroorzaakt. De basis van alle nieuwe 
‘groene afspraken’ die de centralisatie van een wereld
regering rechtvaardigt om zogenaamd ‘de planeet te 
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redden’.) Randorganisaties zijn ontworpen om een mondiaal 
beleid te coördineren tussen politieke en zakelijke leiders, 
inlichtingendiensten, de medische wereld, mediaorgani
saties: alle die het beleid van ‘de Spin’ op eigen terrein 
kunnen promoten en beïnvloeden… 

Bill Gates en ‘Dr.’ Tedros
En zo werd in dit Coviddrama de lange tijd rijkste man van 
de wereld, multi-multimiljardair en techneut (Microsoft!) 
Bill Gates aangestuurd, die op zíjn beurt de WHO aan-
stuurde. Dit via zijn financiering én via zijn marionet, 
directeurgeneraal ‘Dr.’ Tedros. Tedros is helemaal geen arts, 
wel was hij decennialang lid van de tirannieke Ethiopische 
regering met al haar mensenrechtenschen dingen. 
Beschuldigd van corruptie, verduistering van fondsen en 
drie keer ontmaskerd voor het toedekken van cholera
epidemieën toen hij daar minister van Volksgezondheid 
was... Naar déze mensen luisterde de hele wereld…  
Een psychopathische Cult – zo kan je dat toch wel noemen 
als je hun duistere plannen voor de mensheid beschouwt 
– dicteert aan psychopaat Gates, die op zíjn beurt aan 
psychopaat Tedros dicteert hóé landen dienden te reageren 
en handelen op het ‘Covid’virus, dat nooit wetenschappelijk 
is vastgesteld…
Gates en zijn maatinhetkwaad Tedros zijn de belangrijkste 
medische ‘adviseurs’, ‘experts’ en ‘topwetenschappers’ in elk 
van de WHO lidstaten. Andere ‘medisch experts’ namen het 
gestoorde WHObeleid al dan niet klakkeloos over… Terwijl 
politieke leiders zeggen dat zij het beleid bepalen door ‘de 
wetenschap te volgen’ op advies van ‘medisch deskundigen’. 
En het medisch personeel in vrijwel elk land volgt 
blindelings. De meeste artsen, zelf ook gevaccineerd, roepen 
hun patiënten op tot vaccinatie, zij nemen niet de moeite om 
te bestuderen wát voor mengsel zij inspuiten…
(Kort gezegd – er is meer dan genoeg informatie over te 
lezen –: synthetisch materiaal, nanotechnologie, dat in de 
cellen wordt opgenomen om de aard van het DNA te 
veranderen. Het menselijk DNA wordt door de infusie van 
dit mRNA veranderd, en met ieder volgend shot wordt het 
meer en meer veranderd.) Denk aan de boosters!  
Vele ‘varianten’ zouden nog verzonnen kunnen worden om 
de mensen naar de spuit te lokken. Met steeds ernstiger 
ziekteverschijnselen tot gevolg. Vooral ouderen met een 
onderliggende ziekte en slecht werkend immuunsysteem 
zullen zo – wat ook al gebeurt – het loodje leggen. Voor 
anderen is het doel dat zij met iedere prik verder van hun 
eigenheid, hun ware Zijn (ziel) verwijderd raken, en 
daarmee een makkelijke slaafse ‘prooi’ zijn voor het 
wereldregime. 

Echter: een (fascistisch) wereldregime kan nooit worden 
opgelegd door wie dan ook. Het is de bevolking zélf die zich 
daarbij neerlegt… Gedwee meegaan met absurde regels, 
gedwee leven onder een strak regime is hoe dan ook een 
vorm van dood… de dood van de geest.  
(Vrij naar M.L. King.)  

Wij zijn Licht- en LiefdesKracht 
Dit alles kan alleen gebeuren wanneer de mens zijn Ware 
Aard vergeten is. Daarbij eeuwenlang flink geholpen door 
machtige organisaties die, uit eigenbelang, níét wilden dat 
de mens zijn kracht en prachtige Goddelijke (Licht en 
Liefdes-)afkomst herinnerde. 

Van het hoogste belang is het dat wij weer volledig gaan 
erkennen Wie wij zijn, en daarnaar te handelen, in volledig 
vertrouwen. Bij alle zaken ons gevoel, ons hart te 
raadplegen. Dát is de ware verbinding met ons Wezen. Laten 
we dit aan alle kinderen van de Aarde onderwijzen, juist 
ook door dit voorbeeld zelf te leven. Dat geeft Zelfrespect. 
Wij allen komen uit dezelfde Bron van Licht en Liefde… 
Velen waren dit vergeten. Wij ZIJN Licht- en Liefdes-
Kracht… Houd deze Kracht vast. Laat je Licht en Liefde 
stralen. Houd je energie hoog, door slechts te focussen op 
goede, gewenste zaken. Zo ben je één met deze LichtBron  
en kunnen slechts déze zaken in je leven komen. We leven  
in heftige, maar bevrijdende tijden! Bevrijding van oude 
ketenen van kleinheid, van onwetendheid, van minder
waardigheid. Echter zeer vele mensen, genoeg mensen 
wereldwijd, hebben zich leren verbinden, juist door deze 
crisis, met hun harten… Dat is wat nodig was. Dat is een 
onoverwinnelijke Kracht. Het Licht in onsZelf, en daarmee 
in onze wereld, heeft al overwonnen. ZO kunnen we in 
liefdevolle verbondenheid met elkaar een Nieuw Tijdperk 
binnengaan en onze toekomst in vreugde tegemoetzien.

tekst:  Louise Dekker 
louise.dekker@yahoo.com 




