
 

 

                                                Nieuwsbrief 8: januari 2022 
Dankbaarheid. 
 
Beste lezer, 

 

Als ik dit schrijf, is het nieuwe jaar net begonnen. Midden in een lockdown. 

Toch ben ik vol goede moed. 

Voor mij persoonlijk is er namelijk heel veel om dankbaar voor te zijn.  

HEEL dankbaar zelfs. 

Juist door die voortdurende, bizarre, onmenselijke en vrijheid beperkende maatregelen ben 

ik mij intens bewust van wat er nog wél is: 

 

*Ik heb mijn man, kinderen en familie nog om me heen. 

*Mijn bedrijfje mag gewoon openblijven deze keer. 

*Ik ben dankbaar voor alle oude, trouwe en nieuwe klanten die me weten te vinden. 

*Ik durf meer en meer mijn eigen waarheid uit te spreken en te leven. 

*Ik zie hele mooie initiatieven ontstaan voor andere vormen van media, zorg, onderwijs, 

voeding, werken, samenleven: Dat geeft hoop voor een mooie nieuwe toekomst!  

*Steeds meer mensen gaan voelen en inzien dat alle maatregelen meer kapot maken dan 

ons lief is én laten dat ook zien en horen.  

 

Dus wat dat betreft voel ik mij kerngezond: Dankbaarheid heeft een enorm hoge, gezonde 

trillingsfrequentie! 

 

 
Vaccinatieschade. 
 

Waar ik echter ook steeds meer tegen aanloop, is ‘vaccinatie’schade. 

De blijvende, ernstige klachten die mensen overhouden na geprikt te zijn tegen covid. 

Je hoort er bitter weinig over in de media, maar in mijn praktijk is er geen ontkomen meer 

aan. Ik zit in meerdere, landelijke groepen zorgprofessionals, regulier en alternatief, en het is 

overal. 



Omdat ik iemand ben die graag de nadruk legt op positiviteit, heb ik geaarzeld om dit in de 

nieuwsbrief te zetten. 

Maar ik vind het mijn verantwoordelijkheid om het te melden. 

Dan is het aan de lezer om er iets mee te doen, of niet. 

 

Om te beginnen is het geen klassieke vaccinatie. Daarom zet ik het ook tussen 

aanhalingstekens. Het bevat MRNA dat je DNA verandert. Dat heet gentherapie. 

Deze ondermijnt je immuunsysteem. 

Deze veroorzaakt bloedklonters.  

Deze veroorzaakt ontstekingen, orgaanschade, neuropathie, hersenbloedingen, infarcten, 

miskramen, menstruatiestoornissen, aanhoudende vermoeidheid, gordelroos, oogklachten, 

overlijden. En dit is nog maar een kleine opsomming. 

De mensen die er zo ziek van worden, zijn niet alleen ouderen of mensen met onderliggend 

lijden. 

Nee, dit treft ook kerngezonde volwassenen, jongeren en nu ook kinderen. 

En als ik Hugo dan hoor zeggen dat er jaarlijks twee boosters komen, houd ik werkelijk mijn 

hart vast! 

https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/covid-19/ 

 

*Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik sinds kort een homeopaat in Sint Pancras heb 

gevonden, die de huidige “vaccinaties” met hun negatieve effecten kan ontstoren.  

Want deze schade kan ik helaas niet wegmasseren. 

Híj kan deze gelukkig wel beperken! 

Hoe sneller na de prik, hoe beter.  

Of zelfs van tevoren, als iemand tegen zijn zin geprikt moet worden. 

 

                                

https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/covid-19/


*Laten we leren leven met het feit, dat we ziek kunnen worden.  

         Ziek zijn vertelt ons, dat er iets moet veranderen in ons leven. Dat is nodig voor het 

behoud van onze gezondheid! 

*Laten we leren leven met het feit, dat we kunnen sterven.  

          Dat maakt ons leven zo waardevol. 

*Laten we accepteren, dat we niet over alles controle kunnen uitoefenen.  

         Go with the flow! En laat je verrassen door wat het leven voor je in petto heeft! 

 

 

 
 
 
 
Mijn wens voor 2022.  
  

Mijn wens? Ik heb er meerdere! 

Ik wens dat iedereen echt van zichzelf gaat houden. 

Inclusief alle goeie en minder goeie eigenschappen. 

Dat we daardoor meer begrip krijgen voor anderen. 

Zodat er liefdevolle verbinding kan ontstaan. 

Dat we meer naar ons hart, en minder naar ons hoofd gaan luisteren. 

Dat we beseffen, dat angst een hele slechte raadgever is: 

                                                                                  Waar angst is, kan geen liefde zijn. 

 

Ik wens dat iedereen weer gaat vertrouwen op de wijsheid van zijn eigen lichaam. 

Dat we gaan beseffen dat we zo veel meer zijn dan alleen een lichaam. 

Dat we een enorme innerlijke kracht bezitten. 

Dat we Licht en Liefde zijn. 

Dat we Bewustzijn zijn. 

Dat we niet afgescheiden zijn, maar één. 

 

Ik wens vrede in de mensen zelf, en daardoor ook in de hele wereld! 



Ik wil graag afsluiten met een paar positieve links: 
 

Muziek waar iedereen blij van wordt: 

One Day Song (3000 people Muslim, Christian, Jewish & more from many countries) - 

YouTube 

 

https://youtu.be/YyFM-pWdqrY       Een ontroerende, dagenlange mars van allemaal 

vrouwen uit Israël en Palestina samen. 

 

 

Ten slotte een jongedame met een hele mooie boodschap: 

https://youtu.be/Xc3Xw3Z6k40 

 

  

Een gezond en liefdevol 2022 allemaal!!!! 
 

 

                                                                                                 Heleen de Lang-Schaaps. 
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