Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

13 november 2021 13:03
FW: Onderzoek begraafplaats Rusthof

Van:
Verzonden: Wednesday, May 19, 2021 10:53:19 PM
Aan:
@amersfoort.nl>
Onderwerp: Onderzoek begraafplaats Rusthof
Beste

,

Op de website: https://cba-amersfoort.nl/contact/ trof ik uw mailadres aan als contact persoon voor vragen.
Vandaar mijn mail aan u.
Wij zijn een team onderzoekers met ruim 15 jaar ervaring in paranormale onderzoeken. Ons team is zeer serieus en
geen showbizz kanaal. Ons team bestaat uit zeer ervaren personen in het paranormale die ook vele male heeft
bijgestaan bij diverse politieonderzoeken. Wij doen het hele jaar door onderzoeken bij mensen thuis maar ook op
concentratiekampen of oud historische gebouwen in binnen en buitenland.
Ons doel is puur het kunnen aantonen van paranormale activiteit. Deze activiteiten hopen wij waar te kunnen
nemen met diverse apparatuur en daarmee de waarnemingen wetenschappelijk aan te tonen. Denk hierbij aan
speciale camera’s, sensoren, lichtstralen en meetapparatuur. Op deze manier hopen bij meer te weten te komen
wat nu een paranormale activiteit is en hoe intelligent het is.
Ons team (max. 4 á 5 volwassen en ervaren personen) wil graag 1 nacht onderzoek doen op uw begraafplaats.
Uiteraard met groots respect voor de overledenen en de begraafplaats. Wij zullen dus nooit gaan graven of in welke
vorm dan ook schade aan brengen. Tevens houden wij ook zeker rekening met de privacy van de personen die daar
begraven liggen. Zo zullen wij geen beeldmateriaal naar buiten brengen zonder de toestemming van u en/of de
betrokken familie van een overledenen.
Ons team heeft eigen gecertificeerde EHBO-ers (tenslotte kan iemand vallen) en indien nodig beveiliging. Het enige
wat wij van u vragen is toestemming om 1 nacht (of een deel ervan) toegang te mogen hebben op de begraafplaats
en onderzoek te mogen doen.
Wij hopen snel van u te horen.
Met vriendelijke groeten,
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