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Beste mensen, 

De lezingen van de 0.groep in Aalsmeer, worden even gestopt. 

Iedere week een lezing blijkt te veel van het goede. 

In april wilde ik na het passeren van  “Niburu” de draad weer oppaken. 

Even bezinning en rust in deze hectische tijden.   

 

Bezoek aan ons Tesla museum in Aalsmeer blijft mogelijk.  (na afspraak).  

Vrijstaat Wonderland, de Reunie, zijn prachtige initiatieven waar ik achter sta.  

De laatste ontwikkelingen lees je hier.   Op 20 maart is er een meeting in Wijchen. 

Crowdpower:  Leerzame uitzendingen van Martijn van Staveren en Arjan Bos van Earth-matters  

Beluister  vooral aan het einde de bekrachting van Martijn.  (~1:42:00) 

Sterling Allan, bij velen van ons circuit bekend vanwege zijn zoektocht naar vrije energie, zit nu in de 

gevangenis. Sterling Allan heeft mooie contacten met veel uitvinders/pioniers. Daardoor krijgt het "vrije 

energie" gebeuren steeds  meer aandacht.  En daar is “de weerstand” = oude wereld, niet blij mee.   

De Keshe Foundation heeft momenteel miljoenen mensen de aandacht heeft weten te trekken.  

Nu ook in Nederland. Diverse groepen zijn op FaceBook te vinden. 

Ook binnen de 0.groep is men druk doende, de plasma  technieken van de KF te doorgronden. 

Duidelijk is al gebleken, dat de health pennen en pads hun werking doen. 

Ze zijn op aanvraag verkijgbaar. Er wordt gebouwd aan Healing en Energie units. 

In CentrumZonnewijzer is een bescheiden Tesla museumpje, waar ook het Keshe gebeuren te ervaren is.  

Interesse? Wij kunnen  er met onze ervaring veel over vertellen. Scholen? 

Dan komen er berichten dat het aardmagnetisch veld momenteel veel zwakker is, soms zelfs al wegvalt. 

En goede bekende, die gevoelig is voelt dat nu . Hij maakt zich zorgen.  NIBURU? Ompoling? 

Vooral ons halfrond (zonnewind kant) met al die mensen is de kans dat plotseling electronica gaat uitvallen reël.  

Dus geen flappentap.  Alle electronica is dan kwetsbaar. 

Ach... vul zelf maar in. 

 

Naar verwachting arriveert “De Rode Draak Planeet X” rond 23-26 maart 2016 

Dalfsen,  bijeenkomst 12 maart 13.30 uur – zie: “Welkom in de oorspronkelijke wereld” 

Spannende tijden, wat gebeurt er allemaal met ons mensdom allemaal?   Transitie?  ??. 

 

Velen  worden momenteel wakker en dragen ieder op hun beurt bij aan bewustwording. 

Zoals: 

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

– de Lange mars –  vooral de dagelijkse huidige situatie  

– Wanttoknow – de wereld van vandaag van Guido Jonkers 

– Stroomnieuws – de prachtige  nieuwsbrief van Matthijs 

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

– GVA – OMI – deReünie – avonden voor kennisverspreiding – agenda 

 

 

Het komt zoals het komt soms/vaak anders dan verwacht. 

Veel inspiratie, leef NU 

Frank Bonte, vrijdenker en programmeur in mijn eigen “computerspel“ (matrix) 

http://www.vrijstaat-wonderland.org/
http://www.dereunie.info/
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1532ee7a8bbdee29
https://www.youtube.com/watch?v=NWtD-2mY6Tk
http://www.earth-matters.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Z-NYNXZeFPY
http://www.keshefoundation.org/
http://www.nulpunt-energie@yahoogroups.com/
http://www.keshefoundation.org/
http://www.centrumzonnewijzer.nl/agenda
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/
http://www.earth-matters.nl/
http://delangemars.nl/
http://www.wanttoknow.nl/
http://www.trillingsfrequenties4all.nl/stroomnieuws
http://www.pateo.nl/Links/Nieuwsbrief.htm
http://www.gezondverstandavonden.nl/
http://www.omi-avond.com/
http://www.dereunie.info/


 

 

 
 


