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Donderdag middag en avond zijn we weer in CentrumZonnewijzer, Aalsmeer. 

Programma donderdagavond – 25 februari 19.30 - 22 uur  

Spreker Dirk Wiedijk over Luchtvervuiling 

Dirk is een echte zelfdoener, autodidact en een prachtig mens. 

Vanavond komt Dirk met een opzienbarende lezing over lucht.  (voor sommigen schokkend) 

In de lezing van Luc, vorige week, hebben we al kunnen horen hoe nieuwe inzichten met 

0.energie  

de luchtkwaliteit (fijnstof) drastisch kunnen terugbrengen. 

Indien de tijd het toelaat aandacht voor Dirk zijn nieuwste visie op energie uit water. (model) 

Ook de KesheFoundation technieken bieden interessante mogelijkheden. Plasma technieken. 

Energie besparing 

Ik hoop dat verantwoordelijke bestuurders eens de tijd nemen, ook eens onze oplossingen 

aan te horen. 

Aalsmeer zou hier het voortouw kunnen nemen met als spil CentrumZonnewijzer. 

Frank Bonte is weer aanwezig om 16.00 in het Tesla museum voor lobby en vragen. 

Vooraf -19.00 uur- zal video uit ons 0.archief worden vertoond. 

Zie voor wat links met informatie ook: nulpuntenergie groep 

 

Tip: Het Well4Us team - locatie Nibbixwoud/Hoorn NH geeft diverse lezingen 

en workshops op het gebied van health-pens/pads maken, zie .pdf 

geldsystemen (CMN), belastingzaken, vrije energie, ondersteuning en meer.  

 

Interessante video's 

Johan Oldenkamp  - taal Engels -  Dan A Davidson over shape power 

Johan Oldenkamp  - taal Engels -  Hannah Klautz over Ayahuasca 

Mijn ervaring - inleiding 1 minuut. 

 

Pionier en aan de kaak stellen van onrecht en misstanden, 

Rob Brockhus - is bij ons in Aalsmeer geweest met zijn lezing 

"Wie stelt er vragen over onze verdwenen AOW centjes"  

Nog steeds kijken ze allemaal de andere kant op. Bang voor hun baantje? 

Zie hier zijn laatste opmerkelijke lezing bij "De Lezing" in Heemstede 

En DAN nog een video over hoe onze regering atoomgeheimen gewoon heeft laten lekken.! 

http://www.keshefoundation.org/
http://nulpuntenergie.net/blog/wekelijkse-bijeenkomsten-nulpuntenergiegroep
https://youtu.be/pPUz268hNGM
https://youtu.be/M5lxtZY48nA
https://youtu.be/Gk9mc3__5Oc
http://www.sdnl.nl/
https://youtu.be/Hd9jk0QbpIM
https://youtu.be/zIapopmw-BM
http://www.delezing.nl/
https://youtu.be/txSx0y6YQq0


Andere eerlijke informatie sites: 

 - Stg. Data bank Nederland - wat is er toch aan de hand in Nederland? 

– de Lange mars – dagelijkse vooral de huidige situatie 

– Wanttoknow – de wereld van vandaag van Guido Jonkers 

– Earth-matters – het woord zegt het al – dagelijkse informatie 

– Stroomnieuws – neem/lees de prachtige nieuwsbrief van Matthijs 

– De nieuwe dokters – is nu opgevolgd door welkom in de oorsponkelijke wereld  

– Pateo nieuws – de nieuwsbrief van Johan Oldenkamp – met veel research 

– stg. Milieuziektes – Charles Claessens specialist voor straling(stress) 

– GVA – OMI – deReünie – de Lezing - avonden voor kennisverspreiding 

– Ron Fonteine – Gezondheid en nog veel meer 
 

http://www.sdnl.nl/
http://delangemars.nl/
http://www.wanttoknow.nl/
http://www.earth-matters.nl/
http://www.trillingsfrequenties4all.nl/stroomnieuws
http://www.denieuwedokters.nl/
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/
http://www.pateo.nl/Links/Nieuwsbrief.htm
http://www.milieuziektes.nl/
http://www.gezondverstandavonden.nl/
http://www.omi-avond.com/
http://www.dereunie.info/
http://www.delezing.nl/
http://www.leefbewust.com/190615.htm

