UITNODIGING
Het Wonder van Groningen
Wij nodigen uw redactie van harte uit om zaterdag 25
maart om 20.00uur aanwezig te zijn bij de belangrijkste
presentatie van het oudste UFO meldpunt in Nederland
(sinds 1985).
In de laatste tientallen jaren hebben wij duizenden mensen
uit Nederland en België ontmoet. Zij konden eindelijk hun
verhaal aan ons vertellen, nadat ze door verschillende
instanties waren weggezet, genegeerd of ziek verklaard.
Diverse van deze getuigen doen op 25 maart hun verhaal en
hopen een voorbeeld te zijn voor de velen die de beslissing
hebben genomen of werden gedwongen om over hun
ervaringen te zwijgen. Onmenselijke situaties doen zich voor
uit onwetendheid, vooroordelen en het falen van de media
en journalistiek om onderzoek te doen.
Wereldwijd, in Nederland en met name het Noorden van
het land is reeds 15 jaar geleden iets gebeurd en gaande
wat we "Het Wonder Van Groningen" noemen. Dit heeft te
maken met connecties met andere dimensies of realiteiten.
Groningen heeft te maken met aardbevingen, knallen, infra-geluid. Is er wellicht nog een andere
verklaring die niet wordt benoemd? Hoe kunnen we een onderscheid maken tussen de vele objecten
die zich vertonen? Wat is aards, wat is buitenaards? Zeker 80% van de mensheid weet, gelooft of
vermoedt dat er meer is en wachten met smart op bevestigingen via de media. En tot slot, onze
kinderen hebben recht op nieuwe en eerlijke informatie, welke bepalend kan zijn voor een betere
toekomst voor iedereen, de natuur en ons schip de Aarde.
Tijdens deze avond besteden we aandacht aan wat de overheid, media, politie, kerk, het Ministerie
van Defensie, enz. met de tienduizenden meldingen heeft gedaan en waarom Nederland
vrijwel het enige land ter wereld is waar overheid en media geen melding hebben
gemaakt van wat zich in Nederland op dit vlak heeft voorgedaan.
Na 30 jaar meldpunt te zijn geweest kan ik met recht zeggen;
Universe is magic and love is the key.
Wilt u erbij zijn of heeft u aanvullende vragen?
Stuur een mail naar press@antonteuben.nl.
We hopen u op 25 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Anton Teuben
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