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Beste lezer, 

Wat gebeurt er momenteel toch veel en wat een prachtige tijd die we nu allemaal mee mogen maken. 

Je komt steeds meer mensen tegen die “het” gaan begrijpen en hun schouders er onder zetten om “zaken” die 

niet goed voelen te transformeren.  Lezingen, workshops  zijn manieren voor bewustwording en waarheid. 

 

Ook ik ben zo iemand die zich inzet voor een betere wereld en begin maar meteen  met de volgende 

nulpuntdenergie meeting op zaterdag 2 april in CentrumZonnewijzer te Aalsmeer te promoten. 

Het hoofdthema van deze dag ligt op wie zijn wij, welke power zit er in ons. Healing technieken. 

Als toegift voor de techno’s dan demo vanTesla, Schauberger hulpmiddelen.    

 

Zie voor meer informatie op: www.centrumzonnewijzer.nl en www.nulpuntenergie.net    

Bijzonder fijn is het dat Johan Oldenkamp (intervieuwer) en John 

Consemulder (camera en montage) een video van ons Zero Point 

Energy of Tesla myseum hebben gemaakt. Men ziet wat wij kunnen 

bieden.    Klik hier voor de video 

Uiteindelijk zul je zelf de stappen moeten nemen om “het spel in de 

speeltuin van het leven” te gaan ervaren. 

Wij zijn er klaar voor en kunnen uit onze ervaringen putten. 

In het lezenswaardige blad “Neue Energie Technologien (maart/april – 64 bld.!) worden vele bladzijden besteed 

aan Mehran T. Keshe, prachtige layout en artikelen. De redactie meent toch te moeten opmerken dat de laatste 

meeting in Duba, te prijzig was voor de gewone man. Verder worden er vraagtekens gezet bij de visie van 

Mehran T. Keshe die namelijk een wereld regering (NWO?) en “religie”(Bahaitum) zou willen invoeren. Verder 

dat hij zich als de nieuwe Messias ziet. Tja... Wel vind ik het mooi dat nu 300-400 milioen mensen, aandacht aan 

hem besteden, wakker  worden en zijn gratis lessen volgen.?!  Zelf doen is zelf ervaren. 

In alle ontwikkelingen zitten goede zaken. Haal de krenten uit de pap en blijf bij jezelf.(balans – 0.) 

Gemist het debat over ons geldsysteem? 120.000 stemmen - Zinnig maar ook ontluisterend.   

Dan hierbij weer het lijstje van de vele pioniers die goed bezig zijn. 

Nieuw op het toneel mijn vriendin Trudy, die veel in haar mars heeft en na moeilijke jaren, zich nu mag inzetten 

om de informatie van Martijn van Staveren, in Wijchen te gaan uitdragen.  Interesse? E-mail  

 – nulpunt-energie@yahoogroups.com– ons forum van ontwikkelingen     -   2 april bijeenkomst in Aalsmeer 

– Earth-matters – het woord zegt het al –  Crowdpower 

– Pateo nieuws – de nieuwsbrief van Johan Oldenkamp – veel links 

– de Lange mars –  vooral de dagelijkse huidige situatie  

-  Stg. Databank Nederland – stel vragen !!! 

– Stroomnieuws – neem/lees de prachtige nieuwsbrief van Matthijs 

– De nieuwe dokters – nieuwe update – wie zijn wij, CERN en veel meer 

– Wanttoknow – de wereld van vandaag 

- Tijdgeest magazine -  

– stg. Milieuziekes – CC de specialist voor straling(stress) 

– GVA – OMI –  de Lezing - avonden voor kennisverspreiding 

-  de Reunie – vrijstaat-wonderland - vrijbrief – prachtige ontwikkelingen -  a.s. 20 maart meeting in Wijchen 

– Ron Fonteine – Gezondheid en nog veel meer 

- Welkom in de oorspronkelijke wereld van het nulpunt is nu mijn focus – op 2 april meer infomatie hierover 

Mijn YT video’s 

 

http://www.centrumzonnewijzer.nl/
http://www.nulpuntenergie.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Tc6n5BiiHh4
http://www.borderlands.de/inet.jrnl.php3
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/burgerinitiatief-ons-geld
mailto:%20goudenquantumkracht@outlook.com
mailto:nulpunt-energie@yahoogroups.com
http://www.earth-matters.nl/
http://www.pateo.nl/Links/Nieuwsbrief.htm
http://delangemars.nl/
http://www.sdnl.nl/
http://www.trillingsfrequenties4all.nl/stroomnieuws
http://www.denieuwedokters.nl/
http://www.wanttoknow.nl/
http://www.tijdgeest-magazine.nl/
http://www.milieuziektes.nl/
http://www.gezondverstandavonden.nl/
http://www.omi-avond.com/
http://www.delezing.nl/
http://www.dereunie.info/
http://www.vrijstaat-wonderland.org/
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1532ee7a8bbdee29
http://www.leefbewust.com/190615.htm
http://welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#%21download-pagina/i5y1w
https://www.youtube.com/user/frankbonte


 


