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LEVEND WATER: DE VERBIJSTERENDE VEELZIJDIGHEID VAN WATER – DEEL 3 

GRENSVERLEGGENDE INFORMATIE VANUIT MULTIDISCIPLINAIRE INVALSHOEK 

INFORMATIEVE NIEUWSBRIEF ©WWW.OPKLIMMEN-IN-BEWUSTZIJN.NL 

 

WATER ALS BRANDSTOF 

INNOVATIE & TOEKOMST 

Waar ooit de wind in de zeilen de koers van de roerganger bepaalde, laverend op de 

stroming en vertrouwend op eeuwenoude ervaring, daar waait in dit dynamische tijdvak een 

heel andere wind. Soms zelfs uit geheel onverwachte hoek. 

Geleidelijk vervingen fossiele brandstoffen de eenvoud van de kracht der elementen. 

Verrassend genoeg blijkt de oplossing voor een schone en veilige leefomgeving ontstellend 

simpel, zo simpel, dat zij lange tijd over het hoofd is gezien: water als brandstof.  

            

 Stichting Free E Yourself geeft demonstratie van koken op watergas (HHO) of ‘oxyhydrogen’.  

Fossiele brandstoffen zijn schaars, milieubelastend en vormen in wezen roofbouw op de planeet. 

Ironisch genoeg had Rudolf Diesel, uitvinder van de gelijknamige verbrandingsmotor daar al de 

nodige oplossingen voor aangedragen. De oorspronkelijke dieselmotor was ontworpen om op alle 

mogelijke soorten plantaardige olie te kunnen functioneren; van lijnzaadolie, koolraapolie, 

hennepolie tot pindaolie. En dat deed ‘ie ook! Plantaardige oliën worden geperst uit de zaadwinning 

van diverse gewassen, en vanuit ‘zonne-energie’ is er een permanente aanlevering van nieuwe 

‘brandstof’. Welk een ironie dat de fossiele ‘diesel’ als brandstof naar deze pionier is vernoemd. 

Moderne en geavanceerde commonrail- en turbo-dieselmotoren werken echter onmogelijk op puur 

plantaardige oliën, vanwege de veel hogere viscositeit van de vloeistof. 

                        



2 

 

Maar een klassieke dieselmotor doet het er best op, zeker op een mengsel van diesel/PPO (puur 

plantaardige olie). Op deze wijze voorzag Diesel de mogelijkheid voor verschillende Europese 

mogendheden om zichzelf voor een groot deel van eigen, lokale brandstof te voorzien. Schoon en 

volledig CO2-neutraal. Bovendien is plantaardige olie 100% onschadelijk  voor het milieu. Rudolf 

Diesel zelf verdween echter al rap van het toneel, - een triest lot waarin nog vele andere latere 

uitvinders van schone of vrije energie hem zouden volgen. Die tijd is nu gelukkig voorbij, de wereld 

wordt eindelijk wakker… 

          De Kromhout 2 cylindermotor (collectie Museumhaven Zierikzee) 

Met name scheepsdieselmotoren zijn bepaald niet gering kwa omvang. Zo heeft de 

eencylinder Smit-Bolnes scheepsmotor een flink volume; de cylinder in de zuiger bezit een 

diameter van maar liefst 300mm. De slag is 55 cm. Vergeleken bij deze kolos is een Harley-

Davidson kinderspeelgoed. Voor grote zeeschepen werd de Smit-Bolnes gebouwd variërend 

van een  4-tot max 20-cylindermotor.  Je begrijpt, dat past echt niet meer onder de 

motorkap. Enorme machinekamers gaan verborgen achter de romp van dergelijke schepen. 

Toch zijn dit eigenlijk nog niet eens de allergrootste jongens. Wie wel eens een afbeelding 

van het binnenste van de machinekamer van een oceaanstomer heeft aanschouwd beseft 

dat alternatieven voor fossiele brandstof bepaald geen overbodige luxe genoemd mogen 

worden, om van de risico’s met lekkende olietankers en boringen in de oceaanbodem nog 

maar te zwijgen. Het grootste type dieselverbrandingsmotor ter wereld verbruikt zo’n 6000 

liter diesel per uur. Met andere woorden; meer dan 100 liter ruwe brandstof per minuut.  

 

Manshoge cylinders voor immense dieselmotoren t.b.v. een olietanker. 
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“Welke veranderingen brachten ons de talloze klimaatconferenties van Kyoto tot Durban, behalve dat 

ze miljarden verslonden? En waarom brengen ze geen veranderingen? Heel eenvoudig. Als zij die de 

meeste problemen veroorzaken zelf zouden moeten veranderen, bijvoorbeeld door af te zien van het 

aanwenden van fossiele brandstoffen en plaats te maken voor hen die een pleidooi houden voor 

nulpuntenergie en andere vormen van goedkope en schone energie, dan zou het heel snel afgelopen 

zijn met hun macht en rijkdom! ‘Change!’  Zeker, maar dan wel ten gunste van henzelf.” 

(Cultureel antropoloog Marcel Messing) 

 

 

De oplossingen welke de natuur aanreikt zijn altijd eenvoudig, efficiënt, doelmatig en schoon. 

Aan ons de kunst om ze te ontdekken en te zien. Vele creatieve geesten en geniën zijn hierin 

reeds voorgegaan – zoals gezegd staat het lot van Rudolf Diesel beslist niet op zichzelf – maar 

binnen beperkende en onderdrukkende structuren van macht en machtswellust lijkt veel aan 

openheid van informatie verdwenen en zorgvuldig weggefilterd uit ons bewustzijn. 

Misschien wordt het tijd om terug te keren naar de eenvoudige wijsheid van Gandhi die ooit zei: 

“Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld”.  Een visie welke we in dit derde deel van 

“Levend Water” in uiteenlopende vorm zullen tegenkomen.  

EEUWIGE ENERGIE 

 

“De eindeloze beweging van golven op zee kan worden gebruikt om milieuvriendelijk energie te 

produceren. Er zijn verschillende methoden om golfslagenergie op te wekken, bijvoorbeeld met 

drijvers in het water of door golven op te vangen in een reservoir. Ook eb en vloed kan gebruikt 

worden om energie op te wekken. Het getijdenverschil kan op sommige plaatsen ter wereld wel 

meer dan 10 meter zijn. Hiermee kan getijdenenergie of maanenergie worden geproduceerd”, 

aldus Energy Future, een energiebulletin als bijlage bij NRC-Handelsblad (2012) 

“Helaas zijn de kostbare onderdelen van de apparaten niet goed bestand tegen zeestormen en 

het zoute zeewater, waardoor ze vaak vervangen moeten worden”, zo vervolgt het bulletin, dat, 

bij nadere inspectie een initiatief van Shell blijkt te zijn. Onafhankelijke berichtgeving of 

belangenverstrengeling?  De vraag zou kunnen rijzen waarom Future Energy geen enkele melding 

maakt van de mogelijkheden om water direct  als brandstof te gebruiken. Enig idee waarom? 

Antwoord: goedkope en eenvoudige oplossingen maken de mensen vrij en onafhankelijk van de 

grote olie industrieën. Dit soort oplossingen zou al gauw hun einde betekenen. 
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TIME TO WAKE UP!  

Het zal een ieder duidelijk zijn dat met de huidige consumptieschaal van brandstoffen en het 

hoge energieverbruik, puur plantaardige olie en andere biobrandstoffen onvoldoende uitkomst 

zullen bieden. Gelukkig komen er steeds meer slimme innovaties aan het licht, want de noodzaak 

tot verandering wordt met de dag urgenter. Zonnepanelen met een rendement van 70% en zelfs 

95% kondigen zich aan, waar tot voor kort nog slechts een rendement van 16 à 17% gold.               

Bron: http://www.happynews.nl/2012/05/10/zwarte-zonnecellen-absorberen-997-zonlicht/ 

http://www.happynews.nl/2011/05/19/nieuwe-flexibele-zonnecellen-kunnen-95-van-zonlicht-omzetten-in-energie/ 

Ook dienen zich steeds meer slimme toepassingen aan op het gebied van water. Wie dacht dat 

met water enkel brandjes te blussen zijn, zal zeker verbaasd opkijken over het feit dat water 

brandbaar is, zelfs uiterst explosief! – mits omgezet van vloeibaar H2O naar het gasvormige HHO. 

De producte van oxyhydrogen (HHO) is iets heel anders dan het bekende waterstofgas (H), dat 

zeer milieuonvriendelijk is om te produceren en onder hoge druk bij een temperatuur van om en 

nabij het absolute nulpunt (-250°C) in vloeibare staat dient te worden opgeslagen. Zoals gezegd, 

het kan ook simpel, en zonder enig gevaar. Door ter plekke water te splitsen met behulp van 

elektrolyse onstaat een super brandbaar gas, bijna 3 maal zo potent als benzine. Slechts 1 liter 

water wordt omgezet in maar liefst 2.000 liter gas. Elektriciteitsverbruik: 3 Watt per liter gas. 

Feitelijk is de productie van dit gas daarmee goedkoper dan aardgas, nog afgezien van het feit 

dat er geen kostbaar leidingennetwerk nodig is. 

WATER  ALS BRANDSTOF 

 

“Ik wil de gedachten van God kennen, de rest zijn enkel details. De intuïtieve geest is een heilige 

gift (geschenk) en de rationele geest is een trouwe dienaar. Wij hebben een maatschappij 

gecreëerd die de dienaar beloont en het geschenk vergeet.” 

 

(Albert Einstein) 

 

 

 

Water als brandstof; het klinkt zo tegenstrijdig. Maar toch is het dat niet; water kán branden, 

mits het in speciale gasvorm wordt omgezet. http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SRG1.html  

De FEY3000 machine welke Stichting Free E Yourself heeft ontwikkeld zet met behulp van een 

geringe hoeveelheid elektriciteit water om in een brandbaar gas, ‘oxyhydrogen’ genaamd.  Via 

een speciaal ontwikkeld technologisch proces kunnen via elektrolyse de waterstof(H) en zuurstof 
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  De FEY3000 machine: lassen met water… 

 (O) moleculen van elkaar worden gescheiden; H2O wordt HHO. Water wordt zo scheikundig 

aangeduid omdat het kleinste stukje water dat je kunt ‘beetpakken’ is samengesteld uit twee 

waterstofmoleculen en één zuurstofmolecuul. http://www.freeeyourself.com/index.php/fey3000-machine 

 

Een molecuul wordt gezien als het kleinste stukje van een bepaalde stof. Alle elementen op 

aarde, zoals waterstof, helium, koolstof,  - maar ook bijvoorbeeld stikstof, zuurstof, lood en 

kwik  - vormen tezamen de fundamentele stoffen waaruit alles is opgebouwd. 

Water is zelf weer opgebouwd uit 2 elementen:  waterstof en zuurstof.  Ieder element 

afzonderlijk bestaat weer uit nog kleinere ‘deeltjes’, of liever gezegd: energie-pakketjes. 

Deze worden atomen genoemd. Het woord atoom komt uit het Grieks (atomos) en betekent  

‘ondeelbaar’.  Het tegendeel bleek het geval te zijn:  de in protonen en neutronen 

opgesplitste atoomkern wordt omringd door een electronenwolk, als een miniatuur 

zonnestelsel waarbinnen vooral ‘leegte’ de meeste ‘ruimte’ in beslag neemt. En zo gaat het 

maar door… het een na het andere subatomaire ‘deeltje’ verscheen op het toneel. Quarks, 

neutrino’s, massaloze deeltjes; steeds kleiner en kleiner. Maar eigenlijk heerst er vooral heel 

veel leegte in leegte waar het ons materieel universum betreft.  

 

Indien een atoom de afmetingen van een kathedraal zou hebben, dan zou de kern een 

omvang hebben ter grootte van een muntje van 10 cent. Hoe zouden atomen dan de fysieke 

werkelijkheid kunnen creëren? Dat kunnen ze niet, en dat doen ze niet. De ogenschijnlijke 

soliditeit van de ‘realiteit’ is een illusie en gevolg van de wijze waarop informatie door de 

hersenen wordt gedecodeerd. Of zoals Albert Einstein het ooit formuleerde: ‘Reality is 

merely an illusion, albeit a very persistant one’. 

 

Eigenlijk zijn de ‘bouwstenen’ van ons heelal helemaal geen deeltjes (zie ook: deel 2 “Water 

Wacht”) maar een soort energie-pakketjes welke tezamen gigantische energiestromingen 

vormen waaruit alles ‘te voorschijn’ komt.  

 

‘Leegte hier, leegte daar,  

maar het oneindige heelal 

is altijd zichtbaar om je heen.’ 

 

(Hsin Hsin Ming, 6
e
 eeuw v. Chr.) 
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De ingenieurs van stichting FEY bewijzen met hun apparaat dat het een wijdverbreide misvatting 

is om te denken dat er meer energie in gestopt zou moeten worden dan er uit komt indien je 

water met behulp van elektrolyse wilt splitsen. Dat geldt alleen als je de H en O apart wilt 

opslaan. De FEY3000 machine zet ter plekke de benodigde hoeveelheid gas om uit water en kan 

daarmee snijden, branden, hard solderen en lassen. Het bedrijf onderzoekt al de 

toepassingsmogelijkheden van dit gas voor huishoudelijk gebruik en aansluiting op de bestaande 

HR-ketel voor particulier gebruik.  

De oxyhydrogen vlam snijdt staal ongeveer 25% sneller dan elke andere conventionele gassoort 

zoals acetyleengas, en maakt precisie snijden zonder oververhitting van het ijzer mogelijk. Om 

dik staal te snijden wordt altijd zuurstof (O) bijgemengd. Ook hier biedt oxyhydrogen voordeel: er 

is ongeveer 30% minder zuurstof nodig om hetzelfde resultaat te behouden.  

Het snijden van dunne metalen verloopt iets trager bij gebruik van oxyhydrogen. Bij grotere 

materiaaldiktes echter juist aanzienlijk sneller. De laserachtige vlam geeft een uiterst fijne 

zaagsnede. Met behulp van dit gas kun je niet alleen staal  lassen, maar ook aluminium, koper, 

glas, kwarts, gietijzer, RVS en messing. De stralingswarmte van de vlam is niet uitzonderlijk heet, 

eerder zelfs ‘koel’ te noemen, maar de vlam geeft een soort laserachtige energie af welke 

bijzonder krachtig is. Zie voor video’s van demonstraties: http://www.freeeyourself.com/ 

 

“De werkelijkheid die wij kennen bestaat uit drie componenten. Ten eerste materie of 

vaste stof, dat waar ons fysieke lichaam van gemaakt is. Ten tweede golven, zoals 

bijvoorbeeld lichtstralen. Velden zijn de derde component, zoals bijvoorbeeld magneet- 

en zwaartekrachtvelden.  

Over materie weten we inmiddels wel het één en ander. Over golven weten we een 

beetje, maar over velden weten we nagenoeg niets. 

Deze drie componenten bestaan niet los van elkaar, maar vormen een ondeelbare 

werkelijkheid. Maar zolang we alles bekijken met de materie-bril dan zien we alles als 

materie, en lijken golven zich te gedragen als deeltjes. En omgekeerd, als we de 

werkelijkheid bekijken door de golven-bril, dan ziet materie er ineens uit als energie en 

lijken velden op golfverschijnselen.  De uitdaging die voor ons ligt is de werkelijkheid te 

gaan zien door de velden-bril.” 
 

(vrij geciteerd naar Piet Vergunst, uit: De Spiegel van Kozyrev, Frontier, nr. 106, 2012) 

 

 

De Amerikaan Daniël Klein ontwikkelde een zeer vergelijkbaar apparaat al een aantal jaren 

geleden, zie hier een filmpje uit 2006, Water As A Fuel van FoxNews: 

http://www.youtube.com/watch?v=6Rb_rDkwGnU   

Het apparaat van stichting FEY lijkt in technisch opzicht als twee druppels water op dat van 

Daniël Klein. Ook in Korea wordt water als brandstof reeds toegepast. Toch ontwikkelen 

uitvinders hun systeem relatief onafhankelijk van elkaar. De reden hiervoor is ongetwijfeld voor 

een groot deel suppressie van uitvindingen naar schone, goedkope en onafhankelijke  

energiebronnen. De laatste opmerking in bovengenoemd filmpje over Daniël Klein luidt als volgt: 

“Members of Congress just invited the company of D.Klein to work for the military-project”. 

Sindsdien horen we er inderdaad helaas niets meer van.  
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Ex-astronaut Dr. Brian O’Leary suggereert dat ‘vrije’ energie telkens wordt uitgevonden maar 

zonder uitzondering wordt onderdrukt of tegengehouden. Volgens het instituut voor nieuwe 

energie in de V.S waren er rond het jaar 1997 meer dan 3000 patentontwerpen onder 

‘veiligheidsorde’geplaatst. De Federation of American Scientists maakte bekend dat dit aantal 

tegen het einde van 2010 was opgelopen tot 5.135 uitvindingen. Volgens onderzoeker David 

Wilcock ligt het huidige aantal patentaanvragen dat op de schappen blijft liggen inmiddels al 

boven de 6000. “Review and possible restriction” wacht ieder energiesysteem  dat meer dan 70 à 

80% efficiënt is in het omzetten van energie. (Bron: David Wilcock The Source Field 

Investigations, 2011, met name het hoofdstuk Free-energy and the consequences, p.24-25) 

                 Nikola Tesla (1856-1943) 

Wie gaat zoeken op internet naar Tesla-coils, magneet-motoren, Paul Pantone, GEET, 

Hutchinson, Grebennikov e.a. ontdekt al rap dat het wemelt van de spannende uitvindingen 

waarover in de grote media nog altijd vrij weinig of zelfs niets wordt gepubliceerd.   
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RIJDEN OP WATER 

  Voorbeeld van een waterstofcel. M.b.v elektrolyse wordt 

vloeibaar water (H2O) ter plaatse omgezet in het zeer brandbare oxyhydrogen ook wel aangeduid als HHO of Brown’s 

Gas. Hierbij is sprake van productie on demand; dus zonder opslag in gekoelde hoge druk tanks zoals bij auto’s op 

waterstof (H), en dus eveneens zonder wezenlijk explosiegevaar. Bij een auto welke geheel op HHO zou rijden zit er 

enkel water in de brandstoftank! 

In het filmpje van Daniël Klein (Water As A Fuel van Fox News, 2006) is te horen dat er al wordt 

gewerkt aan toepassingen om auto’s met behulp van zijn techniek op water te laten rijden. We 

spreken hier dus niet over amfibieauto’s, maar heus over water als brandstof. Dat is nog net niet 

hetzelfde als tanken aan de waterkraan, maar wel degelijk dat een auto kan rijden op water. Volgens 

sommigen bestaan de technieken al lang om in plaats van diesel of benzine de auto eenvoudig op dit 

unieke gas te laten rijden, gemaakt van… water!  Tanken met de kraan open! Zie voor meer 

informatie:  

http://niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1586:sterspoel-overunity-systeem-de-joulethief-13-en-

de-watergas-motor&catid=45:nulpuntenergie-themagroep&Itemid=72 (met name de paragraaf: watergasmotor) 

en ook: http://www.slideshare.net/mauricioarnillas/water4gas-7967617  

                                        

                                                        

Diverse publicaties n.a.v. water als brandstof voor de auto.  
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ANDERE INNOVATIES MET WATER 

WATERZUIVERING 

Wandelen voor Water 

 

“Op 19 maart ervoeren duizenden leerlingen uit groep 7 en 8 wat hun leeftijdgenootjes in 

ontwikkelingslanden dagelijks meemaken:  zes kilometer wandelen met zes liter water op je 

rug”. (Museon, 2008) 

 

 

Een mooi en leerzaam initiatief. Deze kinderen hebben aan den lijve ondervonden wat 

watergebrek betekent. Toch zijn ook hier uiterst eenvoudige oplossingen mogelijk waarbij 

niemand meer met water hoeft te sjouwen. Wat te denken bijvoorbeeld van de waterpiramide: 

WATERPIRAMIDE 

 

Voldoende schoon en veilig drinkwater 

vormt in heel veel landen een groot 

probleem. Martijn Nitzsche bedacht 

een manier om zout en vervuild water 

te destilleren  door middel van een 

waterpiramide. De waterpiramide is 

een waterzuiveringsinstallatie op 

zonne-energie en heeft nu al volop 

succes. In Gambia staan inmiddels 

twee installaties. Zie hier voor een 

filmpje over de waterpiramide: 

http://www.youtube.com/watch?v=JmR22yvhFe8 .  

Voor meer info omtrent dit project, zie: 

http://www.debeterewereld.nl/rubriek/Groene_helden/2091/Duurzame_waterpiramides_op_weg  
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Een andere super eenvoudige en goedkope manier om bacterieel verontreinigd water te kunnen 

zuiveren vormt het  miracle mineral supplement (MMS) van ontdekker Jim Humble.  Eén 

druppeltje natriumchloriet (NaClO2) op één liter water, acht uur wachten en… smakelijk drinken! 

[ Bron: http://www.jimhumble.nl/  ] Zie voor waterfiltratie en vitalisatie deel 2 “Water Wacht”. 

 

De HZ University of Applied Sciences in Vlissingen biedt diverse ‘water’ opleidingen aan, bijv. de 

Opleiding Aquatische ecotechnologie:  HZ-studente Samara Hutting: “Ik ga daar onderzoek doen naar 

afvalwater bij een viskwekerij. Zagers (wormen) eten viezigheid op uit afvalwater, zo wordt het water 

weer schoon. Mijn opdracht is om te kijken hoe ze dat in Frankrijk efficiënter kunnen aanpakken. Dus 

moeten er bijvoorbeeld meer of minder zagers in het bassin en wat moet er nog meer veranderen? 

Dat ga ik bekijken.’’  

http://www.jaarvanhetwater.nl/index/?story=16805&newstag=&url=%2Fnieuws/ 

 

 

DUURZAAM OP WEG: DELTA BLUE ENERGY 

Door menging van zoet en zout water kan elektriciteit worden opgewekt. Dit concept is 

vergelijkbaar met dat van een accu van een auto. In het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk is 

een opstelling met promotiefilm van het Deltanutsbedrijf te bezichtigen.  

                         

“Eén blue energy centrale van 100 MW (MegaWatt) levert per jaar zo’n 800 miljoen kWh aan 

elektriciteit”, zo vertelt het filmpje. “Dit is genoeg voor 250.000 huishoudens ofwel álle 

huishoudens in Zeeland” Het chemische proces van blue energy levert geen afvalstoffen op. Het 

zoete en het zoute water worden na verloop van tijd allebei brak; op dat moment dient het 

water in de centrale te worden ververst. 

“Zodra deze techniek volwassen is, zal Delta zoeken naar mogelijkheden om dit toe te passen in 

Zeeland”, aldus een woordvoerder van het Deltanutsbedrijf.  

Waarom het zo lang duurt voordat “deze techniek volwassen is”, wordt er helaas niet bijgezegd.  

Ondertussen heeft energiebedrijf Delta een heleboel onderzoekskosten geïnvesteerd ten behoeve 

van een tweede kerncentrale bij Borssele. Aan de zorgwekkende situatie van Fukushima is in deel 1 

van deze nieuwsbrief al aandacht besteed. Kernenergie zou geen onderwerp van debat meer 

behoren te zijn na drie kernrampen in krap 30 jaar tijds, waarvan de kernramp bij Fukushima meer 

dan vijftig maal zo ernstig is gebleken als Tsjernobyl [welke overigens na 25 jaar letterlijk op 

‘springen’ staat]. Zij vormt de derde ramp sinds het ongeluk in 1979 met de reactor van Harrisburg in 
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de V.S. Ieder debat over kernenergie is hiermee eenvoudigweg onzinnig, om niet te zeggen 

waanzinnig gebleken, en loopt ver achter de onrustbarende feiten aan. Kans op gevaar van eens-in-

miljoenen jaren blijkt in werkelijkheid eens in de tien jaar! Wat rest er nog van ons 

verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en voor al het leven op deze prachtige planeet, indien 

dergelijke vernietigende technologieën ongehinderd doorgang kunnen vinden?  

Op 15 december 2011 bericht het NOS nieuws omtrent de beslissing van Delta om de aanvraag voor 

een bouwvergunning ten behoeve van de 2
e
 kerncentrale uit te stellen. “Delta zoekt nog naar 

partners om het projekt te financieren”. Kort daarop schrijven 69 hoogleraren op het gebied van 

milieu, economie en duurzaamheid een brief aan het bedrijf waarin zij melden dat een 2
e
 centrale 

onnodig, onbetaalbaar en onrendabel is. “Voor het radioactieve kernafval is nog steeds geen 

blijvende oplossing gevonden, waardoor we toekomstige generaties er voor duizenden jaren mee 

opschepen”, aldus de hoogleraren (Volkskrant 21-12-2011). België heeft aangegeven te willen 

stoppen met kernenergie, Duitsland maakt groot bezwaar tegen een 2
e
 centrale bij Borssele 

(Volkskrant 31-05-2012). 

   kerncentrales bij Doel, België. 

Zal de mensheid tijdig tot inzicht komen? Zullen we ons op vreedzame wijze los weten te maken van 

de roofzuchtige krachten welke de planeet zonder ophouden teisteren? Diepe onwetendheid 

omtrent de eenheid van alle leven ligt hieraan ten grondslag. Het is zaak dat wij dit peilsnel gaan 

herkennen en identificeren. Maar ook bewust afstand nemen, de juiste keuzes maken en niet 

automatisch naar de pijpen (blijven) dansen van een wereldwijde machtselite welke volledig in de 

greep lijkt te zijn van onheilzame krachten.  

Er is maar één ‘probleem’ aan een nieuwe manier van energiewinning met behulp van vrije energie; 

als een machine eenmaal op vrije energie loopt, valt er geen geld meer aan te verdienen.  Sterker 

nog: een algehele invoering van  ‘vrije energie’ staat eigenlijk gelijk aan het einde van de huidige 

mondiale geldeconomie. Daarmee vormt  vrije energie zelf niet de bedreiging, maar juist de 

mogelijkheid tot bevrijding van de huidige wolveneconomie, waarbinnen de kloof tussen arm en rijk 

wereldwijd apocalyptische proporties aanneemt, en die geregeerd wordt door olie, hebzucht, 

‘banksters’ (of zijn het gangsters ? ) binnen het mondiale financiële bankwezen en Wallstreet. 

 Lijden wij onbewust aan een gebrek aan liefde  voor de natuur en onze planeet? Of is er iets anders 

aan de hand? Is de mensheid geleidelijk in slaap gevallen, moe gestreden wellicht? Volgens 

onderzoeker David Icke wordt er in feite wereldwijd geleden aan een soort collectieve auto-

immuunziekte indien er onverminderd voorrang wordt verleend aan de huidige mate van destructie 

van het ecosysteem en het plunderen en uitzuigen van moeder aarde…  We hebben maar één aarde, 

en daar moeten we zuinig op zijn. Het is nu of nooit! 
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‘There is always enough for everyone’s need, 

but there will never be enough for everbody’s greed’. 

 

Gandhi (1869-1948) 

 

 

 

 

Be the change you want to see in the world’  

(Gandhi) 

 

‘We zijn vergeten dat het hele universum, dat het leven op zich zelf, niets anders dan energie is. 

Oneindige energie. 

(…) We zijn vergeten dat alles één is. En dat we dat (her)kennen als Leven, Liefde of Licht’. 

(Peter Toonen) 

 

De ‘zero’ van zeropoint-energy (nulpuntsenergie) wijst op ‘nothingness’, which is fullness! 

Oneindig geconcentreerde energie, zó compact, zó fijn, zó vol, dat zij verschijnt als ‘leegte’, als 

een oneindig kwantumveld waarvan de ons bekende materiële werkelijkheid slechts een 

verdunde afspiegeling blijkt te zijn. 
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