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April editie van DLM Plus
Pauze in de oorlog tegen de mensheid
We zitten in een merkwaardig soort van staakt-het-vuren. China loopt net als bij
het begin van de WEF-oorlog tegen de mensheid voorop, Europa volgt op
afstand met de invoering van het digitale paspoort en in verschillende steden
het sociale credit-systeem. Voor de rest gaan de c.maatregelen de kast in. De
oorlog in Oekraïne leidt de niet-wakkeren af om te voorkomen dat ook zij op
zoek gaan naar de waarheid achter de coronahoax. De kwart van de bevolking
die zich niet laat vaccineren probeert nog even van de maatschappij-oude-stijl
te genieten, zo lang het nog kan, of juist niet en een ‘Echt mens’ te worden.
We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe.
Hartelijke groet,

Rob Vellekoop

DLM+ boekenselectie april 2022

Voor mensen die snel aan de slag willen met kruiden is dit een geweldig boek,
compact, kort en praktisch. Het is afkomstig van Maria Treben en vertaald in
vele talen om aan de groeiende behoefte aan eerlijke (kruiden)geneeskunde te
kunnen voldoen. Er zijn al meer dan 9 miljoen exemplaren van verkocht.

Steun DLM PLus met abonnement van 24
euro per jaar
Een paar duizend mensen ontvangen deze nieuwsbrief en slechts een
fractie hiervan heeft zich op de betaalde Weekbrief geabonneerd.
Met andere woorden er zijn genoeg mensen die DLM PLus
waarderen. Een klein deel steunt ons daarvan financieel met een
abonnement, en dat is jammer.
Natuurlijk kan je ons ook steunen door je boeken aan te schaffen via onze
sponsor Academy of Happiness https://www.academyofhappiness.nl/
Heb je al een jaarabonnement voor 24,-- genomen?
(12 euro voor mensen met een uitkering)
Of maak het bedrag rechtstreeks over op onze rekening
NL45KNAB 0725 352 582
ten name van Academy of Happiness onder vermelding van je emailadres.
Ik neem een abonnement.
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