
NPE-deken V3 – vrijdenker – research nulpuntenergie - DISCLAIMER 
 
 Na jarenlang onderzoek en ervaring te hebben opgedaan met informatietechnieken, 

is deze “npe-deken”  tot stand gekomen.  
Het is een hulpmiddel met “helende” informatie.     
Makkelijk mee te nemen. Je bent dan ook altijd voorzien van een reddingsdeken bij ongelukken. 
Een pakje van slechts 9 x11 cm en uitgevouwen  1,60 X 2,10 meter !!.  
En dat voor slechts  € 20,00 incl. porto – bestellen/contact  

Frank Bonte 
 
De ingebrachte frequenties/trillingen hebben een ondersteunende helende werking op de mens, die graag weer 
in balans wil komen. In het “nulpunt” of met "de bron van de universele scheppings kracht". 
Waarbij de Schumann frequentie (de moeder aarde klok) een van de belangrijkste is. 
Door alle door de mens gemaakt frequenties(straling) raakt ons systeem van slag.  
Het bij zich dragen van deze deken is vaak al voldoende. Zie het als een “talisman”.  
Het geeft je een gerustellend gevoel.  Je hebt immers alle informatie die je nodig kunt  hebben, bij je.! 
 

 
 
Een optimaal helend effect wordt verkregen wanneer je de deken als een mantel om je heen doet. 
Als een mantel der liefde. Met de gouden kant aan de binnenkant. 
Kruis je armen voor je borst. Daardoor een balans van linker en rechter hersenheft. 
Je zit dan in een soort cocon. Je eigen “koninkrijkje”. Afscherming tegen invloeden van buitenaf. 
Probeer je gedachten uit te schakelen en doe het zo lang dat het goed voor je voelt.  (~15-20 minuten) 
Maak verbinding met “al wat is”. De universele bron. “GOD”.  
Laat de gedachte los.  Laat het gebeuren. Ervaar de magie. 
 
Het zelfhelend vermogen van ons lichaam wordt dan weer aangesproken. 
Voor het afschermen tegen storende geluiden kun je gebruik maken van bijvoorbeeld “witte ruis” . 
Op internet gratis te downloaden.  Of neem een ontspannend muziekje.  
Helemaal goed is het als je dan ook nog 3x daags de oefeningen van Dr. Manfred Doepp doet. (~3 min.) 
In balans brengen van linker en rechter hersenhelft.  Ook goed tegen autischme te gebruiken. 
 
Aluminium- en goud gecoate folie wordt bij de ruimtevaart gebruikt tegen  straling-  en temperatuur-invloeden. 
Vooral de Russen hebben de eigenschappen van aluminium als drager van informatie/levensenergie ontdekt.  
Overigens aluminium schermt ook goed invloeden van buiten af. (Zo ook gebruikt bij de Kozyrev spiegel) 
Veel energetisch werkende  producten zijn vanwege de geheugenwerking van aluminium, hierop gebaseerd.  
 
Wilhelm Reich is op het vlak van levens energie, met zijn “orgonenkast” beroemd geworden. 
Bij Frontier in Amsterdam staat er nog een. Ga je zelf overtuigen van de bijzondere werking.  
Er is al veel over het informeren van materie geschreven.  Tachyonen energie.  
Goede informatie  over de diverse technieken wordt gegeven in Crowdpower 14  van Earth-Matters. 
 
Tip: Knip een stukje van de deken af en doe het in je portemonnaie, je hebt dan altijd goud/zilver bij je. 
Of naai een stukje in de kleding van je kinderen.  
Het is dan jouw intentie/liefde die meegaat.  Verbaas je over effecten. 
Knip een strookje af en geef een stukje aan je vrienden en kennissen.  
 
De nulpunt-energie deken is met liefde en intentie gemaakt door: 
Frank Bonte, initiator van de nulpunt-energie groep in Nederland.   
Zijn “weten”  door eigen ervaringen en verbinding met  “al wat is”  staat garant voor dit innovatieve hulpmiddel. 
 
Ben je ook bekend met de health pads?, ook die kunnen geleverd worden.  
Een ander innovatief hulpmiddel is de BOVIS–pan.  
Op de balie van CentrumZonnewijzer in Aalsmeer staat er een.  
 
Vragen/bestellen/donatie:  contact    of  skype: nulpuntenergie 
Giro NL94 INGB 0000 644445 -  bedrag incl. porto € 20,00  tnv F. Bonte, Zaandam. 
Meerdere  dekens 10,00 per stuk 
 
 

http://nulpuntenergie.net/blog/?s=disclaimer
htttp://www.frankbonte.nl/
https://youtu.be/fXQqvMjKeec?list=PL2HHbLCbGLpprCDprlZbHTPAxOpybkYX1
http://nulpuntenergie.net/blog/dr-wilhelm-reich/
http://frontierworld.nl/bookshop/
http://www.earth-matters.nl/188/12779/crowd-power/deutsche-ubersetzung-crowd-power-14.html
http://www.frankbonte.nl/
http://www.centrumzonnewijzer.nl/
http://nulpuntenergie.net/blog/contact/
http://nulpuntenergie.net/blog/wp-content/uploads/2016/06/NPEdeken-zonder-hoesje.jpg


Aanvullende informatie  
De NulpuntEnergie deken is ontstaan nadat de NWA bij mij aan de deur kwam controleren of ik soms MMS 
(Miracle Mineral Supplement) verkocht.  
MMS is door de 0.groep in de bekendheid gebracht en werd vooral bekend door een artikel in Frontier. 
Maar nu mag  Donave (geïnformeerd water Plejaden techniek) ook niet meer van de vertegenwoordigers van de 
NWA..  
En ook CZ  (Coloidaal Zilver ) is nu door NWA (Brussel) verboden.   
Maar gelukkig hebben wij nu voldoende ervaringen met informatie technieken.  
De opkomst van de Keshe Foundation heeft zeker meegeholpen tot kennis van de plasma technieken.s 
Wij dragen onze kennis en ervaringen uit met YT video’s en bijvoorbeeld lezingen in 
www.CentrumZonnewijzer.nl , te Aalsmeer. 
 
Het zou natuurlijk mooi zijn als je alle problemen met deze NPE deken zou kunnen worden opgelossen. 
Ons lichaam met zijn immuunsysteem kan bijna alle verstoringen zelf  wel oplossen mits, de goede informatie 
wordt aangeboden.  
Maar voordat het zover is hebben velen nog een steuntje in de rug nodig.  Zoals deze NPE deken. 
 
Deschwitch methode Dr. Doepp – kom in balans, je nulpunt   (remedie tegen electro-stress)  
Een techniek die velen al met succes toepassen, als men in “het Veld” wil intunen zonder last van onbalans van 
het “systeem” te hebben.  
 
De NPE deken -  achtergrond van de werking 
Annelies Spaargaren heeft mij geholpen mijn oertrauma (s) te herbeleven. 
Op het moment dat je die oplost (in het 0. zet)  zijn jarenlange klachten die regulier niet op te lossen waren, in 
één sessie vaak al verholpen.  Mijn ervaring was er een van een ruim 30 jaar lang steeds terugkerende 
onhebbelijkheid, die getriggerd werd uit het onderbewustzijn. Ontstaan in de Romeinse tijd!?. 
Annalies was ook degene die ontdekte dat je het waterwervelen met de Tornado Tube moet doen zonder er bij 
na te denken. Niet denken maar vanuit je hart.  
De cocon van David Wagner, waar Annelies mee werkt,  heeft eenzelfde werking als de NPE deken.  
Afscherming en ingbrachte informatie in het materiaal. 
      
 
Levensenergie, Qi, plasma, goddelijke energie,  
Uitstekende informatie voor diegene die met de levensenergie, Qi, plasma, goddelijke energie... geef het een 
naam,  hulpmiddelen willen maken, verwijs ik o.a. de uitstekende uitleg van Peter Salocher.  zie op YT  
Ook de Belgische  Pim Catry laat in korte video'tjes zien hoe je eenvoudig zelf deze techniek kan gaan 
toepassen.  
De techniek die Peter en Pim gebruiken hebben zij ook opgedaan bij de  Keshe Foundation. 
Ook wij werken met deze plasma technieken. Onze healthpads zijn ook op deze technieken gebaseerd. 
 
 Wie goed de video “Geluid dat niet mag” van Henri van der Heide heeft bestudeerd, heeft al 

veel eerder profijt van deze kennis/technieken  gehad. 
  Diverse mensen uit de 0.groep die in 2003 in het Vogeltjes gebouw in Amersfoort aanwezig 

waren,  hebben dat toen ter tijd al met succes opgepakt.  
 
 
Stg.. Millieuziektes 
Voor mij is dit een van de beste website/specialist op elctrostress gebied.  
Hier volgen nog wat tips voor een goede gezondheid waarmee wij goede ervaringen heb. 
Het 30 punten punten plan van Stg. Milieuziektes – een .pdf alleen op aanvraag – www.milieuziektes.nl    
Zie de video waar het 30 punten plan wordt behandeld  
 
Bruce Lipton, Saskia Boskman – door hen begreep ik ineens de epigenetica.  zie de video 
Harald Kautz-Vella – Via Harald en Hubert op YT,  komen momenteel nieuwe inzichten. 
Patrick Flanagan -   Gestructureerd water en de neurophone, gebaseerd op schalaire/tesla golven.  
Eric Dowsett – mijn beste leermeester hoe te werken met subtiele energie vormen. 
Feuer de Lebens – Dr. Josef Oberbach - Kosmo-energie,  bio-energie , bioplasma - 
 
Heel veel narigheid komt uit de koker van het Tavistok instituut    
Het  BEWUST  ZIJN gaat nu snel de goede kant op. Maar velen reageren nog als schapen. 
De oude wereld met zij AI (kunstmatige intelligentie) wordt volop in het licht gezet. 
 
 
Woningonderzoek  - Ik heb me met jarenlang met deze materie bezig gehouden. 
Opleidingen gevolgd: Walter Kunnen, Rob Tax, Eric Dowsett, George Yao (pulsors) en veel zelfstudie.   
Wat doen de verstoringen in de woning ? – electrostress – entiteiten – energiebanen – mindcontrole – gifstoffen.  

http://nulpuntenergie.net/blog/?s=mms
http://nulpuntenergie.net/blog/?s=colloidaal+z
http://www.centrumzonnewijzer.nl/
https://youtu.be/x6KKyPjnhjI
http://www.eye-openers-therapy.com/contact.html
http://eye-openers-therapy.com/tachyon%20energie.html
https://www.youtube.com/watch?v=kVlYTMd7uQI
http://www.milieuziektes.nl/
https://youtu.be/Ti57IFUcuec
https://youtu.be/yWsjjF_mbeI
http://offer.waterliberty.com/megahydrate/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Institute
http://www.archibo-biologica.be/nederlands/introductie.html
http://www.ericdowsett.com/


Een verbetering waar ik veel succes me heb is het neutraliseren van water, stroom en gas. 
Doe het nu zelf. 
Neem een reep NPE-deken ( =informatie) en wikkel die om de water leiding.    Stroom en/of gas leiding. 
Via deze leidingen komt veel verkeerde informatie het huis binnen. 
Neem vervolgens een stuk electra-draad, vouw het dubbel  en bind het in het midden vast met een tyrap vast. 
Vanuit het midden dan een kant linksom en eenkant rechts om wikkelen.   
Door deze wikkelvorm wordt de negatieve informatie via gas/stroom/water geneutraliseerd.  
  
Veel hulpmiddelen worden aangeboden –  zolang je er vertrouwen in hebt is dat goed.   
Bij twijfel niet doen! 
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te werken.  Lees hun folders. Wat voelt goed? 
 
Electrostress 
Wij zijn een menselijk proefkonijn. Hoe ver kunnen ze gaan? Wanneer worden we wakker? 
Voor iedereen is het belangrijk te weten dat mobiele draadloze communicatie niet zonder gevaleren is. 
Er zijn genoeg specialisten in de 0.groep die U kunnen laten zien hoeveel U door straling belast wordt. 
Ouders kunnen dan ook beter hun kinderen hier voor waarschuwen. Het is net als roken en asbest. 
Zie deze schokkende Belgische  reportage 
Zie ook deze uitstekende video   RESONANCE - BEINGS OF FREQUENCY 

 
De nieuwe dokters 
Al jarenlang voor mij een leidraad geweest om gezond en gelukkig te worden.     
Ultrasoon techniek verwijdert dementie, altzheimer zelfs volledig in vele gevallen. 
 
 
Dr. Manfred Doepp uit Duitsland vertelt en leert ons wat de funeste invloed van electro-stress kunnen zijn. 
Onze hersen helften werken niet meer samen – scalaire (Tesla) golven worden gebruikt voor mindcontrole!. 
Mobieltjes, WIFI, en andere zaken  verstoren ons welzijn als mens. 
Ga deswitchen  het kost je slechts ~3 minuten   (3xpd) 
1,5 uur lezing met Eng. ondertiteling – duidelijke taal en vooral leerzaam. 
 
 
 
In willekeurige volgorde nog enkele goede informatie bronnen 
www.TrillingsFrequentie4all.nl   - prachtige website met informatie en hulpmiddelen. 
www.wegaannaarhuis.nl  - Vooral in mijn zoektocht van  wie,wat, waarom veel vangeleerd. 
www.wearehome.nl - www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com – EJB en zijn familie 
www.Stringenergy.com  – de HES – succesvol op het gebied van geinformeerde materialen. 
www.pateo.nl  - Whollisme -  prima wetenschappelijke onderzoek van Johan Oldenkamp. Zie Pateo TV 
www.earth-matters.nl – Haaren. Een groep enthousiaste mensen met CrowdPower  TV  
www.wanttoknow.nl   -  met iedere week wereldse informatie  
www.delangemars.nl – website met belangrijke items 
de Lezing – avonden voor kennisverspreiding in Heemstede. 
Tijdgeest magazine – van Peter den Haring 
Transitieweb – BEM group – research – blog van Fred Teunissen 
GVA – OMI –  avonden voor kennisverspreiding 
www.sdnl.nl  - Stg. Dadatbank Nederland met kritisch nieuws over leugens en bedrog overheden. 
www.centrumzonnennwijzer.nl – gezondheidshuis met prachtige lezingen, opleidingen en lobby circuit. 
nulpunt-energie@yahoogroups.com– ons forum van ontwikkelingen 
www.leefbewust.com    - prima website van Ron Fonteine om met gezondheid aan de slag te gaan. 
de Reunie – vrijstaat-wonderland – vrijbrief – prachtige ontwikkelingen 

Mijn YT video’s  In de loop der jaren heb ik diverse pioniers en onderwerpen op YT gezet. 
 
 

DISCLAIMER  
Het medisch advies en informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies 
dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheid situatie. De informatie op deze site 
is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. 
Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Onder elke pagina staat dan ook vermeld:“Belangrijk: 
Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw arts 

https://youtu.be/pKUGJsjQeGY
https://vimeo.com/54189727
http://www.denieuwedokters.nl/
http://www.denieuwedokters.nl/index.php/alzheimer
https://youtu.be/x6KKyPjnhjI
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http://www.wegaannaarhuis.nl/
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