
Nulpuntenergieblunder 

 
De vraag 'wat is nulpuntenergie'  werd elders al beantwoord. Maar moeten 

we er nu echt naar zoeken? Het antwoord is nee. 

We moeten er niet naar zoeken maar we moeten het opeisen. Het is er 
namelijk al. 

 
Nu kan men deze schone energie niet zonder meer opeisen, er is letterlijk 

meer voor nodig. 
Wakker worden. Want slapen (oorlogsdenken) + nulpuntenergie = 

vernietiging. 
Onderzoekers die alleen maar naar nulpuntenergie willen zoeken en niet 

verder kijken dan de techniek zijn als drugsverslaafden. Ze zitten in een 
loop waar ze niet uitkomen en waar ze ook de megalomane 

machtslustigen niet tot last zijn. 
 

Er staat duidelijk geschreven 'zoekt eerst het koninkrijk der hemelen'. Dat 
zijn de zeven bewustzijnstoestanden 22 t/m 28. Nergens staat 'zoekt 

eerst nulpuntenergie'. 

En het is ook niet zo dat we dat persoonlijk moeten realiseren want dat 
koninkrijk kun je nu juist niet persoonlijk bereiken. Die 

bewustzijnstoestand is namelijk het bewustzijn van ...eenheid. Niks 
persoonlijk dus, niks patenten en business visioenen. Eerst eenheid. 

 
Nulpuntonderzoekers moeten dus niet zoeken naar het nulpunt maar naar 

het Nulpunt. 
Dat is heel wat anders. Dat is een innerlijke kwestie, niet een technische. 

En we moeten het samen doen. Dat wil zeggen dat we vooral ook eerst 
anderen moeten helpen zich te herstellen van de hersenspoeling van het 

oude machtsdenken dat ons nu juist opgesloten wil houden in een wereld 
van kunstmatige schaarste die nu eenmaal nodig is voor hoge prijzen en 

dito winsten die macht over het 'gewone' volk, wij slaven, mogelijk maakt. 
 

Het is dus vooral nodig dat iedereen herstelt van de waan dat wij 

inderdaad slaven zijn, of zoals de zionisten zeggen,  goyim. Dat betekent 
vee, dieren. Melkvee dus. 

Innerlijk zijn wij allemaal exact gelijk omdat wij allemaal zijn aangesloten 
op dezelfde bron. 

Valse priesters en onnozele politici die zalven dat wij uiterlijk gelijk zijn 
zijn de grootste oplichters en de gevaarlijkste misleiders omdat ze 

beletten dat wij de gelijkheid zoeken waar hij is, innerlijk, en deze dan  
met geweld en oorlog gaan proberen te veroveren waar hij niet is en ook 

nooit zal zijn: uitelijk. 
 

Een web site die zich alleen met technische nulpuntenergie zaken bezig 
houdt is als een valse priester, als een zalvende politicus. Ook hij dient de 

'powers that be'.  Het is ook hoogmoedig, omdat men kennelijk meent te 
kunnen slagen waar veel machtiger partijen met vele miljoenen achter 



zich faalden. 

 
Een deugdelijke web site over nulpuntenergie is een web site die ook de 

randvoorwaarden bespreekt. Dat zijn de politieke, sociale en spirituele 

belemmeringen. 
Peter Lindemann is een goed voorbeeld van hoe het wel moet, zijn web 

site besteedt aandacht aan deze zaken. 
 

 
Dus maar geen onderzoek meer doen? Nee, dat is doorslaan naar het 

ander uiterste. 
Het ontwaken van de mensheid als geheel is een zaak van de langere 

adem volgens de kosmische tijdklok. Die tijd kunnen we benutten voor 
technisch onderzoek naar mogelijkheden die geschikt zijn voor toepassing 

op kleine schaal, binnen beperkte kring. Ook dat gebeurt al in de wereld. 
Het is dus een kwestie van balans, van tweesporenbeleid. 

 
*Nico*; 

 

 
 


