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2 april - nulpunt-energie bijeenkomst in Aalsmeer. 11.00-16.00+ uur
27 maart – “Vaste prik”. Symposium - 5 sprekers - Vaccinantie symposium
30 maart – Dr. Dawn Stranges met de Eloniss. (John keely) healing unit

€ 15,00/*
10-18 uur.
20.00 uur

Onze gouden eeuw komt er aan. Welkom in de oorspronkelijke wereld. (Frank/EvertJan).
Toepassen 0.energie bij mens en dier (boer Jaap). Hulpmiddelen en meer (Jelbert), ...
Een organische dag zoals vroeger in Zaandam. Inbreng mogelijk. Laatste aanpassingen steeds op de 0.site. bovenaan.
De status van de Keshe Foundation Het is een boeiende materie die nu al door ~300.000.000 mensen
zou worden gevolgd.! Een prachtig initiatief zijn de wekelijks gratis te volgen lessen.
De gouden eeuw van GANS
Mehran Keshe gaat voor wereld vrede. Wie wil dat niet? Zijn plasma technieken gaan ons daarbij helpen.
14 bld. over Keshe in het laatste “Neue Energie Technologien” van de fam. Schneider.
Nu ook daar volop aandacht voor plasma technieken.
Zeker is dat het GANS (Gas in een nano staat) bijzondere resulaten kan geven. Op google is al veel terug te vinden.
De MAGRAV met zijn energie besparing. Waar moet je op letten om tot resultaten te komen.
De healing machine, werkend met de plasma techniek. Er wordt hard aan gewerkt.
De healtpad en healthpen doen het goed en geven de gewenste resultaten.
Bij verkrijgbaar. Vanwege de ontwikkelingen geen voorraad.
Maar het beste is als je hem zelf gaat maken en in je kennissen kring gaat uitdelen.
Vooral op het gebied van pijnbestrijding en gezondheid, hebben wij al mooie ervaringen.
Kijk maar eens bij testimonials
Landelijk komen er steeds meer groepen die aan de slag gaan. Een mooie ontwikkeling. Men wordt wakker.
Denk aan het 100st. aap feenomeen. Als we ons allen focussen op wereldvrede dan komt hij er. Zijnsinformatie met GANS.

Er zijn al diverse FaceBook groepen waar je je kennis kunt ophalen/delen.
Bijvoorbeeld iedere Donderdag van 20.30 uur met Richard Ubique, een Nederlands talig forum op ZOOM
Regelmatig in workshops in Nibbixoud, Zuphen, ... (Wie stuurt mij eens een lijstje toe?)
Kijk op facebook waar velen momenteel reageren en kennis delen..

Dan heb ik een mooie samenvatting over hoe je legaal belasting terug vragen vanwege de ANBI status van onze belastingsdienst.
Mooi op tijd voor onze jaarlijkse belasting aanslag invul ronde. Interesse? Ik stuur je de .pdf
Bij de Vrije Mens is de ANBI status al meermalen aan de orde gebracht.
Zo ook weer afgelopen 20 maart in Wijchen. Waar veel belangstelling was met nieuwe gezichten. Volle zaal!
Er zijn weer veel voorvallen gepasseerd. Te veel om op te noemen. Hierbij enkele die mij opvielen:
Spiegelbeeld met een mooi artikel over BOVIS waarden
Om blij van te worden – GANS als oplossing voor het stralings probleem van oa Fukushima en meer.
Stemmen 6 april? Ik zeg neen. Verdiep je in deze materie want de politicie verzwijgen veel.

Fijne Paasdagen , Ik ben Frank Bonte – vrijdenker – nulpuntnergiegroep – research Zero Point Energie - ...

Bezoek ons museum
– 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,
- 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

