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Hoe gaat het met de uitlevering van de vacuum-schone energie units?
(30 dagen op proef)
De levering van 23 febr. in België heeft niet plaatsgevonden.
http://innovatehno.eu/

De fabriek geeft aan dat door de grote belangstelling men in de problemen is gekomen en
nieuwe regels heeft ingevoerd. Nu eerst 50% aanbetaling.!? Uh...
Weet dat het een land is met veel corruptie. Dus wees gewaarschuwd!
Een andere aflevering staat over 2 weken geplanned in Nederland bij X;Y te Z.
Een bestelde (X;Y te Z) MAGMOV3000 is nu al 2 maanden te laat met afleveren.
De unit zou ergens in Duitsland zijn blijven steken?. Andere uitleveringen??
Zijn er mensen die meer informatie over bestelde units hebben, dan dan hoor
ik dat graag?
Lees onderstaand bericht dat ik op Earth-matters tegen kwam zag. Misschien ligt hier wel een
mogelijke verklaring van vertraging/tegenwerking. Controle van de CABAL?.
http://www.earth-matters.nl/11/13358/verborgen-nieuws/voordracht-dr-rath-kanker-het-eindevan-een-volksziekte-wordt-realiteit
Een interessante beschouwing op de “zeepkist”, over “Heilige Huisjes” hoorde ik bij
de Reünie van Vrije Mensen.
Henriëtte;A (DVM) beklom ook de zeepkist en gaf de laatste ervaringen over “vaccinatie”.
Ad Broere gaf op deze ontmoetingsdag van “vrije mensen” een leerzame lezing over geld,
hypotheken en meer. Hierbij alvast een video.
Wil je nieuws dat (door ons circuit) gecontroleerd wordt op waarheid, steun dan de
St. Coöperatie de Vrije Media voor onderhoud website en kosten voor journalistiek
onderzoek.
We zullen het voorlopig zelf moeten doen.

Johan Oldenkamp heeft onderzoek gedaan naar Tesla.
Een onbekend interview dat nu correct is vertaald is prima informatie voor onze Tesla fans.
Meer duidelijkheid wat zijn visie toen was.

Een mooie samenspraak van Martijn en Marcel.
Neem er even de tijd voor.

Graviflight komt met een nieuwe website, daar volgens zeggen hun site door hackers is lastig
gevallen en zelfs kapot gemaakt. Deze Duitse groep doet prima onderzoek.
Zelf aan de slag gaan met apparaten en hun Gravimag-Motor.

Die eenvoudig zelf zou zijn te maken. Helaas niet gratis en nog niet in Nederland beschikbaar

In NoordHolland is de groep Well4Us goed bezig met nulpunt-energie technieken.
Lezingen, workshops
Meld je aan voor hun nieuwsbrief bij Gertruud.

Voor de komende verkiezingen: zie o.a. http://www.sdnl.nl/
Stg. Databank Nederland.
Met schokkende informatie over politici en rechtspraak.

Een dagelijkse update met opvallende berichten: http://www.leefbewust.com/
Er zijn vele nieuwsbronnen, maar hier laat ik het even bij.

Fijn weekend, Frank;B
Nulpunt-energie@yahoogroups.com

