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Uitgelicht
In elk nummer van Onkruid vind je een highlight: een product, 
tentoonstelling, film, voorstelling etc. die je niet wilt missen!

HIGHLIGHT

Het Liefdesvaccin is overal verkrijgbaar. Het kent alleen maar liefdevolle bijwerkingen. Wil je Het Liefdesvaccin 
met een persoonlijke boodschap van Geert en Michelle ontvangen, bestel het dan via: www.geertkimpen.com.

De wereldwijde wedstrijd tussen de farmaciegi-
ganten om als eerste een vaccin te ontwikkelen 
tegen COVID-19, is gewonnen door een Belgisch-
Nederlands schrijverskoppel. Schrijver Geert 
Kimpen, onder meer bekend van De Kabbalist, 
en Michelle Shanti, bekend van Godin op Hoge 
Hakken maken als eerste hun vaccin, Het 
Liefdesvaccin genoemd, beschikbaar voor ieder 
die wil. Hoe halen twee schrijvers het in hun 
hoofd, zonder enige medische achtergrond, een 
vaccin te ontwikkelen? 

Geert: Wij hebben een andere weg gevolgd dan de 
farmaceutische industrie. Zij gingen op zoek via de 
nieuwste technologie en maken experimentele vaccins 
waarvan niemand weet wat hun uitwerking zal zijn op 
middellange of lange termijn. Wij gingen op zoek in de 
geschiedenis, in eeuwenoude recepten, om ons vaccin 
te brouwen. 
Michelle: Momenteel vindt er verhar-
ding plaats in de maatschappij. De 
crisis brengt bij veel mensen een in-
nerlijke ontwikkeling op gang, maar 
ook angst en verdeeldheid.
Geert: Ook wij hebben die ontwik-
keling doorgemaakt. De eerste 
maanden was ik doodsbang en 
sloot me op in mijn eigen huis. Ik 
durfde niemand meer te zien. Ik 
vereenzaamde en werd onverdraag-
zamer. Michelle’s en mijn eigen 
standpunten kwamen tegenover 
elkaar te staan. De tweedeling in de 
maatschappij liep als een breuklijn 
door onze relatie.  

Hoe kwam dan de 
ommezwaai? 
Michelle: Toen ik op een 
dag op bezoek ging bij 
Geert en we weer op 
enkele meters afstand 
bleven, dacht ik: dit is te 
absurd. Ik vroeg: “Mag ik 
je aanraken?” Geert keek 
me ontwapenend aan. 
Toen we elkaar omhels-
den, viel de muur tussen ons. 
Geert: We ervoeren de kracht van liefde en toen ont-
stond het idee voor ons Liefdesvaccin. De hele wereld 
wordt stilgelegd voor een ziekte die voor 99,8 procent 
van de mensen ongevaarlijk is. Natuurlijk moeten we
de zwakkeren beschermen, maar dat doen we juist 
door iedereen weerbaar te maken. In Het Liefdesvaccin 
reiken wij de middelen aan die al eeuwenlang bewezen 
hebben dat ze effectief leiden tot krachtige, gezonde 

en liefdevolle mensen met een goed 
werkend immuniteitssysteem. Daar-
om is deze crisis net een kans, tot 
een enorme gezondheidsboost voor 
de wereldbevolking. 
Michelle: Ook liefde en seksualiteit 
zijn essentieel om niet alleen ons 
fysieke maar ook ons lichtlichaam te 
versterken. Ik bestudeer en beoefen 
al meer dan twintig jaar de Egyp-
tische tantra, de Alchemie van Horus 
en meditatie, om mijn lichtlichaam 
op te laden. Zo kunnen we in een 
breder perspectief deze crisis be-
kijken, en wat die ons kan leren en 
ons nog meer in onze kracht zetten.

Schrijverskoppel levert als eerste een vaccin!
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