0.nieuwsbrief 20160425

Beste lezer,

Op 8 mei is er weer een nulpunt- energie bijeenkomst in Aalsmeer.
s’morgens Charles Claessens (Stg. Milieuziektes) – healing systeem – vragen - meetapparatuur
s’middags Caspar Pompe - Stg. Watergas.nu – Water als brandstof met fysieke demonstratie.
Afsluitend een discussie na het zien van een video (36 min)
Zero Field Technology
Bijdrage kosten € 15,00 ( € 10,00 minima) 11.00 uur – 16.00 uur adres: CentrumZonnewijzer

Update eindtijd klok 25 april 2016
Vervolg op de video de Gouden tijd gaat beginnen. Lezing EJB

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hebben de graancirkel fenomen ook mijn aandacht.
Hierbij een URL van de website van Janet Ossebaard, waar voor de techneuten onder een magneto- meter app.
wordt besproken, waar je leuke dingen mee kunt doen. Ook UFO signalen, spoken, ....
Zie hier het verhaal van janet over de magneto meter.
Bij een nieuwe cirkel in Hoeven is nu ook een UFO gefotografeerd.
Bekijk de site van Janet eens, er zijn meer leuke dingen te lezen.

Caspar Pompe laat zien hoe water al brandstof kan worden gebruikt.
Waar blijven de investeerders?
Caspar is niet de enige, kijk ook eens naar het artikel van Piet Tummers.
Zodra de weerstand weg is kunnen we aan de slag. De kennis is er.
Tijdens het Earth&Beyond evenement op 11 juni in Utrecht, krijgen jullie een lezing
een lezing over dit onderwerp te horen/zien.

En dan hieronder weer een lijstje vam pioniers, onderzoekers en klokkenluiders.
Kennis is er genoeg nu alleen nog wakker worden en aan de slag gaan.

– nulpunt-energie@yahoogroups.com– ons forum van ontwikkelingen
- de Lezing – avonden voor kennisverspreiding in Heemstede
– Earth-matters – het woord zegt het al – lezing, workshop, winkel, Crowdpower
– Pateo nieuws – de nieuwsbrief van Johan Oldenkamp – veel links
– de Lange mars – vooral de dagelijkse huidige situatie
- Stg. Databank Nederland – stel vragen !!! schokkende feiten – Stroomnieuws – neem/lees de prachtige nieuwsbrief van Matthijs
– De nieuwe dokters – nieuwe update – wie zijn wij, CERN en veel meer
– Wanttoknow – wekelijks - de wereld van vandaag van Guido Jonkers
- Tijdgeest magazine – van Peter den Haring
– stg. Milieuziekes – CC de specialist voor straling(stress) - metingen
– GVA – OMI – avonden voor kennisverspreiding
- de Reunie – vrijstaat-wonderland - vrijbrief – prachtige ontwikkelingen
– Ron Fonteine – Gezondheid en nog veel meer
- Aleph – gezondheid en andere opvallende feiten
Mijn YT video’s

