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Dankzij diverse donaties uit bin-
nen- en buitenland zijn we in 
staat geweest om 7500 dollar in 

te zamelen en een advocaat in te huren 
die de zaak Pantone op zich heeft geno-
men. Binnen enkele weken had de advo-
caat Paul vrij. Paul is na zijn vrijlating op 
12 mei direct uit Utah vertrokken naar een 
goede vriend waar hij momenteel verblijft. 
De eerste weken na de vrijlating heeft Paul 
gebruikt om op krachten te komen. En dat 
was te merken. Op 27 mei was ik in de ge-
legenheid om enige tijd met Paul en David 
te praten. Paul klonk goed en zit vol ener-
gie. Wat een verschil met de gesprekken die 
vanuit het USH gevoerd werden. Die wa-
ren meestal vrij rustig en je kon merken dat 
Paul zijn woorden zeer precies formuleerde 
omdat de gesprekken afgeluisterd werden. 
Nu kan hij weer vrijuit praten en plannen 
maken voor de toekomst. Een toekomst 
waarin hij kan rekenen op een wereldwijde 
steun van mensen die Paul Pantone en de 

BREAKING NEWS:
PAUL PANTONE IS VRIJ!

Auteur: Robert Boerman

Eindelijk! Na 3,5 jaar 

onschuldig in het Utah State 

Hospital (USH) te hebben 

vast gezeten, is Paul Pantone 

op 12 mei 2009 vrij gekomen. 

Paul Pantone tussen 2 vrienden 

David Pantone vertelt over zijn vader

Auteur: David Pantone
 
Mijn vader, Paul Pantone, uitvinder van de GEET Fuel Processor is nu 
uit het Utah State Hospital en is momenteel herstellende van zijn 
onbehandelde klachten. Zijn energie en gezondheid komen beetje 
bij beetje weer terug. 
 Ik wil langs deze weg iedereen danken voor de gebeden die zijn ge-
daan voor mijn vader, de donaties die we hebben mogen ontvangen, 
alle brieven en steunbetuigingen en zij die onze passie steunen om 
het recht van de mensheid op schone aarde waarop wij harmonieus 
kunnen leven. 
Ondanks dat Paul vrij is, heeft hij nog steeds hulp nodig. Voor zijn 
volledige herstel is op korte termijn bloedonderzoek nodig, evenals 
röntgenfoto’s van zijn gebroken voet,  voedingssupplementen en 
verder wat nodig is om Paul zijn gezondheid weer terug te geven. 
Het enige wat Paul hiervan weerhoudt is geld. Paul is vrij maar nog 
niet gezond. Vandaar bij deze een oproep om Paul te blijven steunen 
door middel van donaties. Met behulp van jou donatie zal Paul de 
juiste onderzoeken kunnen ondergaan waarmee hij spoedig zal 
herstellen om daarna zijn aandacht te kunnen vestigen om zijn GEET 
technologie ten gunste van de mensheid te ontwikkelen. 
Paul’s belangrijkste uitvinding is de GEET Fuel Processor (Global En-
vironmental Energy Technology). GEET is de oplossing voor het CO2 
probleem. De GEET technologie dient verder ontwikkeld te worden 
daar de volledige capaciteit van GEET nog niet geheel begrepen 
wordt. Slechts een klein percentage van de mensheid is bezig met 
GEET en zich bewust van de mogelijkheden. 
Paul Pantone is een van de eerste uivinders die openlijk zijn kennis 
op Internet heeft vrijgegeven. Ieder mens op deze planeet mag zijn 
Free GEET Plans gebruiken om zelf een GEET reactor te bouwen om 
daarmee zijn eigen energie mee op te wekken. De enige beperking 
die Pantone oplegt is dat eenieder voor eigen experimenteel gebruik 

een motor tot 20 pk met GEET technologie mag uit rusten. De 
Free GEET Plans zijn accuraat, echter door ondeskundig gebruik en 
samenstelling van de GEET reactor is het mogelijk dat het verwachte 
resultaat niet behaald wordt. Ondanks dat het principe van de GEET 
technologie voor elke verbrandingsmotor hetzelfde is, dient er per 
motor een GEET reactor gebouwd te worden. Ondanks dat de Free 
GEET Plans meer dan 10 jaar oud zijn, zijn deze nog steeds actueel en 
zal er in de toekomst meer over de plannen gepubliceerd worden. 
De komende tijd zal Paul’s focus liggen op het gebied om helderheid 
te verschaffen in de technische data betreffende GEET. Om Paul in de 
gelegenheid te stellen zijn werk goed te kunnen doen, heeft hij onze 
hulp nodig. Eenieder van ons heeft een iets waar hij/zij goed in is. La-
ten we onze krachten bundelen en Paul helpen in zijn taak de aarde 
van schone energie te voorzien. Heb je ideeën, suggesties of wat dan 
ook, neem contact met mij op via: david@geet.nl. Ondanks dat er 
momenteel veel op mij afkomt, zal ik proberen iedereen zo spoedig 
mogelijk te beantwoorden. 
Verder kan ik melden dat nieuwe informatie zo spoedig mogelijk 
beschikbaar zal zijn via de website www.geet.nl. Met jullie hulp 
zullen wij dit samen voor elkaar kunnen krijgen. Ons doel is om GEET 
technologie verder uit te werken om daarmee eenieder van schone 
energie te voorzien met als gevolg een schonere aarde. De eerste 
stap is om Paul van de juiste middelen te voorzien. Paul kan beschik-
ken over een laboratorium in Amerika, echter dienen deze spullen 
vervoerd te worden naar Pauls nieuwe locatie. Ook daarvoor is geld 
nodig. Net zoals voor medicatie en medische ingrepen. Vandaar onze 
oproep tot donatie. We hebben het hard nodig om SAMEN de veran-
dering door te zetten. En we gaan het SAMEN doen!
 
Doordat Paul nu vrij is, is hij in staat om interviews te doen. Mocht je 
meer willen weten, neem dan met mij contact op via david@geet.nl.  
Verder wordt er op zeer korte termijn een mailinglijst opgezet waar 
men op in kan schrijven om zo op de hoogte te blijven van de ko-
mende ontwikkelingen betreffende GEET.  �

Vrijdagmiddag Geet

Sinds 1 mei organiseert Eco Lodge(ic) Technologies de inmiddels succesvolle 
Vrijdagmiddag GEET. Velen hebben de weg naar Brummen weten te vinden 
alwaar men een live demonstratie van GEET kon aanschouwen. Ook werd er uitleg 
gegeven over GEET en konden er vragen gesteld worden. 
De Vrijdagmiddag GEET is voor zowel gevorderden als beginners. Heb je een 
vraag, wil je meer weten of zelf een GEET bouwen, dan is de Vrijdagmiddag GEET 
de plek waar je moet zijn. Al was het maar om met gelijkgestemden van gedachten 
te wisselen, ervaring uit te wisselen of contacten te leggen om daarmee samen 
verder te komen met de ontwikkeling van GEET. 

Wil je meer weten over GEET? Kom dan eens langs op de Vrijdagmiddag GEET. 
Vanaf 14.00 uur ben je welkom voor een live demonstratie en informatie. 
Wel vraag Eco Lodge(ic) een donatie van € 15,- p.p. voor de tijd, informatie en 
koffie. Vanzelfsprekend komt deze donatie geheel ten goede aan het onderzoek naar 
GEET en steun aan Paul Pantone.

Eco Lodge(ic) Technologies - Dutch European GEET Office 
Hazenberg 14C 
6971 LC Brummen 0575 - 56 21 30

GEET Fuel Processor een warm hart toe-
dragen. De vrijlating van Paul Pantone laat 
zien dat we SAMEN het onmogelijk geach-
te waar kunnen maken. 
De afgelopen 2 weken sinds Paul’s vrijla-
ting waren weken waarin de medewerkers 
van Eco Lodge(ic) Technologies bijna hun 
tong af moesten bijten om niet direct het 
goede nieuws van de daken af te schreeu-
wen. PAUL PANTONE IS VRIJ! Voordat 
we dit prachtige nieuws naar buiten moch-
ten brengen was het wachten op het mo-
ment dat Paul voldoende hersteld was en 
het groene licht gaf om zijn vrijlating naar 
buiten te brengen. Paul is vrij, maar we zijn 
er nog niet. Dit getuige de verklaring van 
Paul’s zoon David dit hieronder vermeld 
staat.  �
 

Voor meer informatie kijk op www.geet.nl 
Eerder artikelen over de projecten van Eco Lodge(ic) zijn 
gepubliceerd in Frontier Magazine 13.2 en 13.5


