Drie boeken geschreven door Leonoor.
Leonoor schrijft over 3 generaties
vrouwen, muziek, zang, natuur in een
harde en medische wereld.
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We zitten in een heel heftige tijd waar maar van alles in ons wordt gespoten of
anders het moeten slikken. Biologische voeding, landbouw mag en wordt ook
belangrijk gevonden en zeer streng gecontroleerd op kwaliteit, maar een
biologisch lichaam, zonder chemische (‘genees')middelen is helemaal taboe.
Daar gaat mijn boek (het zijn 3 boeken geworden) over. Ik ben 30 jaar geleden
begonnen met schrijven en na het overlijden van mijn moeder drie jaar dag en
nacht bezig geweest om de drie boeken te schrijven. Elke alinea heeft een
andere kleur letters, het ziet er heel mooi uit, afwisselend, moeilijk, intens, met
mooie en soms ook een heftige foto.
Mijn moeder is overleden 18 mei 2019 door 100 pillen per week opgebouwd in
30 jaar. Ik heb samen met Marthe alles gedaan om haar te helpen, maar kreeg
mijn vader, broers en de hele familie tegen me. Marthe en ik zijn als baby na de
vaccinaties heel ziek geworden, de gevolgen blijken omdat het zo onbewust is
veel ingrijpender voor ons leven dan we hadden gedacht. Het blijkt taboe om
over schadelijke gevolgen van medicijnen en vaccinaties te praten. Mijn moeder
heeft me gevraagd om wereldkundig te maken wat haar en velen met haar is en
wordt aangedaan door de farmaceutische industrie.

Deel 1 Door bloemen jouw licht zien (255 pagina's) is mijn verhaal en zoektocht
naar liefde die bij mijn moeder uit blijkt te komen, met mooie foto's van ons,
bloemen, vlinders die ik ook op mijn hand heb.
Deel 2 Leven is liefde geven (237 pagina's) gaat over mijn moeder, haar jeugd
en huwelijk en actief zijn voor het milieu en vrouwen voor vrede, over mezelf, de
muziek en Marthe (mijn huisgenote), over de gevolgen van de vaccinaties die ze
als baby heeft gehad, in het ziekenhuis is gekomen. Onze ervaringen met
medicijnen, vaccinaties.
Deel 3 Janneke in het verzorgingshuis (305 pagina’s), hoe mijn moeder 2 jaar
in het verzorgingshuis, de hel meemaakt, maar het contact en liefde blijft sterker,
een bijzondere ervaring.
Marthe en ik hebben alles gedaan om mijn moeder te helpen en zijn heel blij dat
we veel hebben kunnen vastleggen, 12.000 foto’s, filmpjes en documenten van
2 jaar in het verzorgingshuis en 5 jaar daarvoor in het huis van mijn ouders, de
verhuizing naar het appartement, waar ze nog 4 jaar gewoond hebben. Marthe
heeft veel herkend van haarzelf als kind, wat medicijnen met je doen. We hebben
een aantal mooie gesprekken met mijn moeder, die we hebben opgenomen, in
het boek uitgeschreven.

Liefde, openheid, delen en samenwerken is het belangrijkste in ons leven.
Marthe en ik zijn elke dag heel blij dat we samen zijn en kunnen leven zoals we
nu doen. Mijn moeder helpt ons met alles, ook na haar overlijden, daar zijn
Marthe en ik heel dankbaar voor. We voelen ons verbonden als een drielingziel.
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