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          Haat is niet wat we willen, samenwerken met gevoel 

 
 

Haat is oorlog en niet wat we willen. Het is echt belangrijk om 

samen te werken en elkaar aan te spreken en terug te fluiten als we 

hardheid inzetten om veranderingen in gang te zetten. Op een 

vreedzame manier je stem laten horen en gehoord willen worden, 

anders heeft het geen waarde. Gevoel als belangrijk zien. Je 

intelligentie, je verstand gebruiken om je gevoel te verwoorden.  
 

Zonder gevoel vaart niemand wel. 
 

Meditatie zie ik als essentiële geestelijke voeding voor rust en 

inspiratie om veranderingen in gang te zetten en op (nieuwe) ideeën 

te komen.  

 
 

Ik mis in alles tot nu toe nog steeds de medicijnen. Het blijkt een 

taboe wereldwijd en in heel Nederland om zelfs maar over te mogen 

praten. Ik zou het een gemiste kans vinden als dat niet bovenaan 

onze wensenlijst staat:  

 

De farmaceutische oorlog moet stoppen! 
 

Dat is in mijn ogen de ergste misdaad die er nu gaande is. 

Medicijnen en vaccinaties zijn ons aan het vernietigen en we laten 

het gebeuren. Mijn moeder (86 jaar) zit onterecht dement verklaard 

op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis en slikt al meer 

dan 25 jaar medicijnen en inmiddels 15 pillen per dag. Ze gaat er 

aan onderdoor en met haar vele ouderen, maar ook kinderen, 

jongeren en volwassenen. Alle mensen die verstrikt en gevangen 

raken in de psychiatrie, baby's die gevaccineerd worden en gillen 

van de pijn en al zo jong getraumatiseerd zijn door zoveel 

intimiderende prikken en gifstoffen in je lichaam. Er gaat iets 

helemaal mis in ons leven. Dat we ons laten vergiftigen en ziek 

maken is afschuwelijk om mee te maken.  
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Ons drinkwater is zo vervuild dat Vitens waterbedrijf aan de bel 

trekt, dat het niet meer schoon te krijgen is door de 140.000 kg 

medicijnRESTEN. Er is een diepe bewustwording nodig om wakker 

te worden en het gevaar en de gevolgen van de medicijnen te 

stoppen.   

 

We kunnen dat nu meenemen in onze wensen om eindelijk zelf te 

mogen bepalen dat je op een natuurlijke manier mag leven en 

ziektes genezen. Dat je mag kiezen om plantaardig te willen eten, 

met natuurlijke middelen te willen genezen, thuisonderwijs 

gestimuleerd wordt, Dat een basisinkomen voor iedereen een 

bijzondere verandering zal kunnen betekenen voor ons allemaal. 

We misschien wel veel minder geld hoeven uit te geven, omdat dan 

heel veel instanties overbodig worden.  

 

Duurzaam leven, energieneutraal, biologische voeding, kleding en 

huizen. Meer aandacht voor het wonen met meerdere generaties en 

zorgen voor elkaar in nieuwe woonvormen en woningen van 

hennep, leem, bamboe.  

 

En belangrijk dat kinderen meedenken. Hun spontaniteit, creativiteit 

en behoefte aan eenvoud en logica kan ons helpen om 

veranderingen ook leuk en begrijpelijk te maken. 
 

 

liefs 

Leonoor 

Leonoor en haar moeder 12 januari 2019	

Ik deel veel foto’s en filmpjes die 

Marthe maakt over het bijzondere 

contact met mijn moeder op mijn 

Facebookpagina.  

Ook als je geen lid bent van 

Facebook kun je de linken vinden 

op onze website bij Leonoor deelt. 

http://www.contactmuziek.nl/Leon

oor-deelt.html 
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14 januari 2019 Gisteren was de demonstratie van de rode hesjes op de 

Neude in Utrecht. Marthe heeft foto's gemaakt ook van de 
ontmoetingen en gesprekken met mensen.   

 
 
150 mensen kwamen we bij elkaar,  
het voelde zwaar,  
hard geschreeuw elkaar niet verstaan,  
maar Marthe en ik bleven staan.  
We hebben gepraat  
met de mensen die meeliepen op straat. 
We delen onze zorgen over medicijnen, 
waardoor mijn moeder en heel veel andere mensen wegkwijnen. 
Maar sommige worden kwaad 
als je over medicijnen praat, 
Het blijkt zelfs in een demonstratie soms een taboe 
De farmaceutische industrie  
verwijdert en brengt mensen niet naar elkaar toe. 
Medicijnen is al doodsoorzaak nummer drie!  

   
 
Wat fijn om over mijn moeder te praten 
en het er niet bij te laten. 
Meer mensen vertellen ons hun ervaringen 
soms onthutsende openbaringen. 
Verhalen die nooit zullen wennen, 
We blijken veel van elkaar te herkennen. 
Door de organisatie was de belofte gedaan 
om nog iets met elkaar te delen aan het eind, 
Dat schoof iemand helaas in één minuut van de baan 
Maar een vriend kwam overeind 
zong een lied op zijn eigen toon 
en gaf daarna mij de microfoon. 
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Ik ben mijn verhaal wat ik had geschreven gaan delen, 
over samenwerken, een natuurlijke manier van leven en helen. 
Marthe heeft het opgenomen 
om onze wens uit te laten komen  
dat het lijden door medicijnen mag staken,  
door het naar buiten te brengen wereldkundig te maken. 

   
 
We hadden mooie gesprekken met mensen 
die hetzelfde wensen. 
We hopen dat mensen met velen 
doorgaan om hun verhalen te delen. 
Houd je zorgen  
niet meer verborgen 
We hopen dat er grote veranderingen komen 
en de wereld meer gaat worden als in onze dromen: 
Dat er door het stoppen met naalden, vaccinaties en medicijnen 
veel onnodige pijn, verdriet en eenzaamheid mag verdwijnen.  

              
 

	

	

Contact & muziek 
Leonoor en Marthe 
wonen  en werken 
sinds 2006 samen. 
www.contactmuziek.nl 

	

Leonoor en Marthe 
tijdens de demonstratie 
van de rode hesjes op  
13 januari 2019 op het 
Domplein in Utrecht 	
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