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Terugblik: 
 
De expositie aankondiging via internet: 
 
http://www.earthandbeyond.nl/startpagina/ 
 

 
http://www.earthandbeyond.nl/exposanten/ 
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Deelnemende organisaties 

  

Organisatie:   
Contactpe

rsoon:   
Website:   

Want to Know   
Guido 

Jonkers 
www.wanttoknow.nl 

Frontier World 
Herman 

Hegge 
www.frontierworld.nl    

Ascencion Europe     
Erica 

Egelie 
www.ascension.eu 

Little Grandmother 
Kiesha 

Crowther 

http://littlegrandmother.net/ 

   

Pateo 
Dr. Johan 

Oldenkamp 
www.pateo.nl 
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G.O.D.Z. Mirroring  
Rene van 

den Brink 

http://godzmirroring.weebl

y.com/  

Stichting vd Meer-

pentagram      

PF vd 

Meer  

www.pentahof.nl & www.v

eluwse-israel-vrijstaat.nl 

Ashtar Command 

Nederland 

Arthura 

Hector  

www.ashtarcommandneder

land.com  

Oprechte Mediums  Hakima  www.oprechtemediums.nl  

Centrum 

Zonnewijzer/HealingSou

ndMovement    

Drs. John 

Consemuld

er         

www.healingsoundmoveme

nt.com  

Energie To(o)nen  
Peter 

Toonen  

www.mayatijd.nl & www.n

atuurlijketijd.nl  

School voor 

magnetiseren en 

ontwikkeling 

van...           

Paula 

Adelaar  
www.magnetiseren.org  

See The Lighthouse  
Thomas 

Hawker  
www.seethelighthouse.org  

Uitgeverij Hajefa  
Peter 

Saarloos  
www.hajefa.nl  

Chintamania  
Eduard 

Franckena  
www.chintamania.com 

Nicky's Place  
Nicole van 

Olderen  
www.nickysplace.nl  

Water Solutions  
Jeroen 

Arents  
www.water-solutions.nl  

Follow Your Heart  
Reint 

Gaastra  
www.openbaringen.com  

Noorderlicht Centrum  Elfers  
www.noorderlicht-

centrum.nl  

De Earth & Beyond expositie in de Jaarbeurs 21-06-2014     N0.774 

 

4 

 

13 

Grootmoedersremedies 7 

Grootvadersremedies 

Peter 

Lucardie  

www.13grandmothersreme

dies.com 

Haggai Katz  J. Fiolet  www.haggaikatz.nl 

Besef-In Zicht  
AnkhA van 

den Berg  
www.besefinzicht.nl  

Uitgeverij Elikser  
Jitske 

Kingma  
www.elikser.nl 

Arnold van de Wakker 

(Magneet) 

Arnold van 

de Wakker  
www.hetrodekikkertje.nl  

Christallin  
Maggie 

Tahalele  
www.christallin.nl  

be-wust-zijn  
Sanne 

Dijkstra  
http://be-wust-zijn.com/  

Rainbow Healing  
Barbara 

Konings  

www.rainbowhealing.nl & 

www.kundaly.nl  

Roel Voorbij  
Roel 

Voorbij  

http://roelvoorbij.weebly.co

m/babel.html  

Stichting Tekens  

Evert-Jan 

Poorterman

  

www.stichtingtekens.nl 

Crystal Healing Art  
Niels 

Bagchus  
www.crystalhealingart.nl 

Reset Match  
Margriet 

Rijssenbrij  
www.reset-match.nl 

Stargate Lightwork / 

Djoj in Business 

Janna 

Hopman  
www.stargatelightwork.nl 

Elayna  
Elayna 

Argatha  

http://elaynaofhollowearth.

nl/  

Juice Plus 
Yolanda 

Siabatto 

www.juiceplus.ch/nl/home.

html 
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Spiegelbeeld  
Albert van 

der Louw  
www.spiegelbeeld.nl 

9forNews 
Maurice 

Wasbauer  
www.ninefornews.nl 

Ufowijzer 
Paul 

Harmans 
www.ufowijzer.nl 

Niburu.co  
Alexandra 

Heydebree 
www.niburu.co 

Coen Vermeeren 
Dr. Ir. C. 

Vermeeren  
www.coenvermeeren.nl  

Anton Teuben 
Anton 

Teuben 
www.antonteuben.nl  

ET-First radio contact 
Maarten 

Horst 

http://intergalacticradiostati

on.com 

Truth For Life 
Jean Paul 

de Haan 
-  

AQwaVit 
Joke De 

Dobbeleer 
www.aqwavitkraanwater.be 

Spininversion 

Mischa 

Philippsbor

n 

www.spininversion.nl 

Annemieke Witteveen 
Annemieke 

Witteveen 

http://annemiekewitteveen.

blogspot.nl/ 

Just This Crystals 

Arno 

Vroom & 

Sally 

Craggs 

www.justthiscrystals.com 

Hi-Fi Mystery School 
Jeroen van 

Meeteren 

www.hifimysteryschool.co

m 

Ander-Zicht 
Karin 

Meijer 
www.ander-zicht.nl  
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NatuurlijkZijn 
Ans 

Portheine 
www.natuurlijkzijn.nl 

Vitaness 
Ingolf 

Kruseman 
www.vitaness.nl 

Iwinkta 
Liesbeth 

Lammers 
www.iwinkta.com 

 

De expositie trok grote belangstelling z(ongeveer 1000 bezoekers) en 

werd druk bezocht. Het was heel mooi weer. De zon straalde, en door 

de Chemtrails-spoeiers in het hemelruim werd daar gretig gebruik van 

gemaakt op de langste dag van het jaar. Reeds smorgens vroeg was de 

lucht vol met  chemtrails.   

Er was internationale belangstelling voor dit evenement dat zich voor 

het eerst op aarde vertoonde. Er verschijnt o.a. een artikel in National 

Geographic.  Onze standplaats was bij G.O.D.Z.-mirroring, van René van 

de Brink uit Veenendaal. Zie zijn website: 

 http://the-embassadorion.blogspot.nl/ 

De video  ‘We have been here before’  werd na plaatsing op 

bovenstaande website de eerste dag wereldwijd al 17.000x bekeken! 

Wij stonden naast René als degenen die op onze websites 

wetenschappelijk bewijs leveren wat René, die geen hoger geschoolde 

of universitarie achtergrond heeft, uit z’n boze-bol tevoorschijn laat 

komen. Wanneer er iets niet zou kloppen in zijn vondsten en stellingen, 

spreken we René daar zeer zeker op aan. Wij hebben ook verschillende 

beelden, foto’s en vergelijkingen aan hem doorgegeven, waarvan hij 

dankbaar gebruik heeft gemaakt.  Taal is niet het sterkste punt van 

René, en hij wil in tien woorden wel meer dan honderd dingen tegelijk 

zeggen, maar dat zal niemand hem kwalijk nemen die de intenties van 

hem kent. Hij is een harde werker, die alles en alles over heeft voor zijn 

visie, en dat als levensdoel naar buiten brengt op speelse wijze. Voor 

religieuze christenen zal het moeilijk vallen om hem serieus te nemen, 

aangezien hij zich een zoon van Ra noemt, en zegt dingen van Boven 

door te krijgen. Wij hebben geen moeite met de aantoonbare feiten, 

met zaken die aan de natuur zijn ontleend, waar een iegelijk toegang tot 
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heeft, die René de mensheid toont. Als nakomelingen van de twaalf 

stammen van Israel in de verstrooiing zijn wij zonen van El. En in de 

naam Israel staat 

de naam Ra 

vermeld. 

Is-Ra-El.  Er blijkt 

veel meer te zijn 

tussen hemel en 

aarde dan de 

meeste christenen 

vermoeden.  

 

 René (zonder baard) Let op tijdstip 10:01 = spiegeling 

 Beide Pieters van der Meer 

De Earth & Beyond expositie in de Jaarbeurs 21-06-2014     N0.774 

 

8 

 

 
 



De Earth & Beyond expositie in de Jaarbeurs 21-06-2014     N0.774 

 

9 

 

Deze advertentie stond in ‘De Betere Wereld’ 500.000 oplages, en 

onderaan op deze bladzij staat ons logo, 2e van rechts, de vlag van de  

Veluwse Israel VrijstaatOnO 

OHH 
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LINKS: 

http://deusnexus.wordpress.com/2014/06/12/aerospace-worker-

chemtrails/ 

http://www.geoengineeringwatch.org/chemtrails-a-planetary-

catastrophe-created-by-geo-engineering/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Extra chemtrails op 21-06-2014 
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Het logo van Earth & Beyound 

(de U van Utrecht is toegevoegd) 

is een kubus.  In de kubus zien 

wij gebogen stippellijnen, 

cirkelvormig. Het wijst naar de 

zogenaamde squaring of the 

circle, het vierkant maken van 

een cirkel, watvoor ons tot nog 

toe onmogelijk is.  In onze 

brochure 770 die gaat over het 

plan der illuminati met de Hoover Dam, 

wordt o.a. de kubus besproken.  De 

expositie krijgt een vervolg en het is de 

bedoeling dat deze jaarlijks zal worden 

gehouden.  

Wij hebben goede contacten gelegd met bezoekers en standhouders.  

Het gebouw leent zich uitstekend voor een dergelijke expositie. Het 

gebouw is futuristisch van opzet, en de zalen zijn ruim en 

overzichtelijk.  
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