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Introductie
Wij hebben een overlevings-project opgestart wat de naam Arca-dia
draagt. De naam Arca-dia betekent zoveel als Ark van God, wat
duidt op de bescherming van de Allerhoogste. Arc is een boog, een
vlamboog, een cirkel. Het woord architect is hiervan afgeleid. Dia of
Dieu betekent God. De naam Arcadia -dus aan elkaar geschrevenbetekent Paradijs. Er zijn verschillende plaatsen in de Verenigde
Staten van Amerika die de naam Arcadia dragen. Arcana betekent
geheim, en de Verbondsark was de kist waarin het Goddelijk geheim
veilig opgeborgen lag.
Waarom een overlevings-project? Dreigt er gevaar van het één of
ander? Verwachten wij een doomsday, de ondergang van de wereld?
Op Internet kan met allerlei scenario’s lezen van mensen die erge
dingen verwachten, maar die nergens op gebaseerd zijn, dan alleen op
hun fantasie en inbeelding. Wij mogen ons geen angst in laten
blazen, maar dienen wel onze ogen open te doen voor wat zich
momenteel in de kosmos en op aarde afspeelt aan veranderingen, die
het gevolg zijn van iets en die leiden tot iets. Wat dat iets kan
inhouden is weleens moeilijk te omschrijven.. Doe daarbij de grote
rampen die de afgelopen jaren plaatsvonden, waarvan blijkt dat
verreweg de meeste overheden en bewoners er niet op voorbereid
waren. Sommigen verwachten dat de Euro binnen afzienbare tijd zal
instorten, en raden ons aan om voorzorgsmaatregelen te treffen,
aangezien het instorten van de euro niet geruisloos zal gaan en zonder
gevolgen zal zijn. Zie de video, te beginnen bij 30 minuten, waar
Andries Knevel van de EO in gesprek gaat met mensen uit de
economische wereld, en de schrijver Dirk Berts van het boekje ‘Hoe
overleef ik een crisis?’, als voorbeeld laat zien wat deze man voor
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. ISBN 978 90 6728 262 8.
http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/aflevering-detail/de-vijfde-dag-45/

Al met al zijn het roerige en rumoerige tijden die wij beleven. De
herinnering aan de tweedewereldoorlog, voor hen die deze nog
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bewust hebben meegemaakt, roept zeker zaken op die wijzen naar
gebrek, honger en ellende. Er zijn mensen die spreken van een groot
vertrouwen te hebben in God dat Hij voor alles en altijd zal zorgen,
zonder zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en de
mogelijkheden die zij hebben om enkele voorzorgsmaatregelen te
treffen onbenut laten. De dwaze maagden uit de gelijkenis in de
Bijbel lieten ook ‘Gods water over Gods akkers lopen’ zonder zich te
bekommeren over wat er daarna zou plaatsvinden. Zij hadden geen
olie-voorraad aangelegd om hun lampen brandende te houden. Toen
Jozef de droom van Farao uitlegde en Farao inzag dat de uitleg
correct was, gaf hij bevel aan Jozef om naar zijn wijsheid te handelen
ter voorkoming van hongersnood en sterfte vanwege gebrek aan
voedsel. Wij mensen hebben onze verantwoording over ons leven en
voortbestaan, en wanneer schaarste of crisis zich aankondigt, is het
niet meer dan onze plicht te doen wat wij kunnen om te overleven.
Men kan zelfs beter iets teveel doen, dan te weinig.
Dat is geen handelen uit ongeloof, noch uit zwakte om niet op JHWH
te vertrouwen. Het getuigt juist van vertrouwen op Hem, door te
bidden én te werken, en van Hem wijsheid en kennis te verwachten in
alles wat wij doen en doen moeten. En als wij alles hebben gedaan
wat wij konden doen, en er alsdan evenwel nog nood of gebrek zou
ontstaan, dán zal God zorgen dat ons brood en water gewis is. Dan
brachten de raven zelfs brood aan Elia, en zorgde God dat de olie en
het meel van de weduwe niet op raakten.
Preppers
Wereldwijd zijn er een aanzienlijk aantal mensen die zich
voorbereiden op te verwachten komende calamiteiten. Dat noemt
men preppers, wat zoveel betekent als ‘voorbereidingen treffen’.
Onder het woord calamiteiten kan men heel wat verstaan, als
natuurrampen, andersoortige rampen, oorlogen, epidemieën, crisisperioden, etc. onder natuurrampen kan men o.a. aardbevingen,
tsunami’s, orkanen, vulkaanuitbarstingen, poolwisselingen en
kosmische gebeurtenissen verstaan, zoals het komend Galactische
Kruis op 21-12-2012. Het is in het verleden reeds meerdere malen
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geschied dat er grote natuurrampen plaatsvonden, waarop de mensen
niet voorbereid waren. Wanneer men naar België, Duitsland en
andere landen gaat waar bergen zijn, kan men aan de bergen veelal
zien dat er schuine gestapelde lagen zijn. Duidelijk is dat de aarde er
in het verleden soms goed van langs heeft gekregen. Soms hebben
mensen er hun hand in gehad, en soms zijn de natuurrampen
gevolgen van het menselijk falen. Zij die zich tegen deze soorten
rampen wapenen, noemt men dus preppers, waarvan op Internet heel
wat video’s zijn te zien. In Duitsland spreekt men van vorsorge.
Op de website van Patrick Geryl, en ook in zijn boeken over 2012,
kunt u zien en lezen wat hij -en velen met hem- verwacht met name
rond 21-12-2012. Er worden grote veranderingen en calamiteiten
verwacht, zoals die meerdere malen in het verleden plaatsvonden.
Denk alleen maar aan de ondergang van Atlantis en aan de 10 plagen
in Egypte tijdens Mozes en Israëls exodus.
Geryl heeft een groep mensen waarmee hij in Afrika een project heeft
opgezet in de bergen, om daar de gebeurtenissen rond 21-12-2012 af
te wachten. Van zijn groep zijn er ook een groot aantal die
overlevingsboten hebben laten bouwen, om via deze ‘lifeboats’ te
overleven, zoals verschillende Atlantiden destijds de grote ramp
overleefden toen Atlantis wegzonk. Jammer genoeg is Patrick
momenteel erg ziek (suikerziekte) waardoor hij niet meer zo
gemotiveerd is als eerder, en hij weinig kans zegt te hebben te
overleven. Evenwel zet hij zich in om te doen wat hij kan om de
mensheid te waarschuwen. In het blad Frontier staan artikelen van
hem, en worden ook zijn boeken gepromoot.
http://www.howtosurvive2012.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Q4NoWCIpMek
http://www.youtube.com/watch?v=Y576t7PXF9U
http://www.youtube.com/watch?v=CBtnNSwJNYM&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=l7u9HzKwrcs
http://www.youtube.com/watch?v=9hExHrEFzFQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=85fpjg2UkK8&feature=related
http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/survival_03.htm
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Bovenstaande website gaat over onzinkbare boten.
Who is going to coordinate this?
Internet: http://www.etapyachting.com
Zie Preppers:
http://tv.yahoo.com/news/-doomsday-preppers---the-craziest-bunkers
-we’ve-seen-so-far--video-.html
http://www.youtube.com/channel/SWY3d4XmW20DU
http://www.youtube.com/watch?v=PmYMSLhlEgg&feature=autopla
y&list=CLcWWS4ZBVSzE&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=60h7espMXww&feature=autopla
y&list=CLcWWS4ZBVSzE&playnext=3

Een aantal lifeboats die naar Nederland komen en te
koop zijn rond 13.000 euro. Deze boten worden
aangeboden door Shoulders http://www.shoulders.nl/
Vraag naar de heer Simon Sluys. Ongeveer 1
december a.s. zouden de eerste sloepen in Nederland
aankomen, in Enkhuizen

Niet alleen particulieren, maar ook overheden hebben hun
voorbereidingen getroffen. Helaas niet in de eerste plaats voor hun
burgers, maar voor zichzelf, wel op kosten van hun burgers. Volgens
laatste berichten uit het blad Frontier weet onze minister van Justitie
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I. Opstelten ervan en zouden er ook in ons land voorbereidingen
worden getroffen, met name voor de enorme zonne-uitbarstingen die
er verleden week waren, en die er nog zullen komen. Grote en zeer
dure projecten hebben sommige overheden reeds klaargemaakt,
veelal ondergronds. Denk in Amerika alleen al aan Mount Pony,
Mount Wheater en de stad onder de luchthaven van Denver. Men
verwacht dat de aarde er binnenkort flink van langs zal krijgen, van
de komende planeet X, Nibiru, of anders dat de aarde van een uit de
hand gelopen technische proef te CERN in zwaar weer zal terecht
komen. Velen vrezen ook voor een derde wereldoorlog en het gebruik
van atoomwapens. Iedereen die een beetje gevoel heeft kan op z’n
vingers uittellen of aanvoelen dat er iets dreigends in de lucht hangt,
wat als een donderbui plotseling kan opkomen. Wij hebben in
diverse brochures aandacht besteed aan mogelijke gebeurtenissen die
te verwachten zijn, of die door de Bijbelse profeten zijn
aangekondigd, alvorens het nieuwe tijdperk aanbreekt. De kwade
machten geven zich niet voetstoots gewonnen. Ook Nostradamus,
Siener van Rensburg, Edgar Cayce en anderen hebben voorspellingen
gedaan, waarvan veel is uitgekomen.
Wij leven weliswaar in het nu, maar wel met de toekomst in het
hoofd als vooruitzicht. Enerzijds dienen we onbezorgd te zijn net als
de lelies op het veld, maar anderzijds dienen wij net als de eekhoorns
voor de wintervoorraad te zorgen. De toekomst is voor ons nog
verborgen, hoewel wij als mensheid zelf grotendeels
verantwoordelijk zijn hoe die toekomst eruit zal zien. Maken wij er
nu reeds een puinhoop van, en buiten wij de aarde in één generatie uit
aan grondstoffen? Dan is het zeker dat de volgende generatie ons zal
vervloeken, doordat zij gebrek zullen lijden. Noach werkte 120 jaar
aan de ark, temidden van een decadente en in verval zijnde
samenleving. Wij leven momenteel in een tijd waarin wij dezelfde
verschijnselen kunnen waarnemen, die geschreven staan over de tijd
van de dagen van Noach. Dat geeft een verdorven wereld te zien, een
mensheid die in diep verval verkeert, waarbij overheden doorgaans
bestaan uit psychopaten, pedo’s, geldwolven, narcisten, etc. en
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kinderen en onwetenden hun slachtoffers zijn. De burgers mogen
opdraaien voor de lasten van hun lusten. Herstel kan pas plaatsvinden
als deze perverse stinkende zwam verwijderd wordt. Dat doet pijn,
maar die pijn is tijdelijk, waarna genezing zich inzet en er een
gezonde samenleving zal verrijzen. Wij hebben via het Arka-dia
project gedaan wat in ons vermogen was om te doen. Wij hebben een
scenario van mogelijke rampen ons voorgesteld, en hoe wij ons
ertegen kunnen wapenen. Wij realiseren wel dat velen die ons hebben
zien werken, ons glimlachend hebben gadegeslagen en hun schouders
hebben opgehaald. Toen echter de deur van de ark van Noach
eenmaal dicht was, ging hij niet meer open. Toen de wateren stegen
kon niemand van de buitenstaanders het vege lijf nog redden! Voor
velen zullen te
laat de ogen opengaan wanneer de winkels leeg zijn, wanneer de
banken gesloten zijn, wanneer geen pinautomaat meer werkt,
wanneer hun tongen aan
hun gehemelte kleven van
dorst, en hun magen
rammelen van de honger.
Dan is het te laat om nog
voorzieningen te treffen,
dit terwijl zij daartoe
ruimschoots
de
mogelijkheden hebben
gehad in de tijd van
welvaart die achter ons
ligt.
Wat wij klaargemaakt hebben is niet alleen voor onszelf en onze
gezinnen, maar ook voor onze kennissenkring die niet in staat waren
de nodige voorbereidingen te treffen. Allen die op enigerlei wijze
betrokken zijn geweest bij onze voorbereidingen en hulp hebben
aangeboden in welke vorm dan ook, nodigen wij uit als de nood aan
de man komt, naar ons toe te komen. Met beperkte middelen en met
grote zuinigheid en ontzeggingen hebben wij ons ingezet om in de
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vette jaren voor de magere jaren te zorgen, zodat we redelijkerwijs
zullen kunnen overleven wanneer er extreme calamiteiten ontstaan.
Wij hebben een lifeboat (reddingssloep of overlevingsboot afkomstig
van een booreiland uit Schotland) aangeschaft, waarin 50 personen
kunnen, ingeval er een vloed komt over ons laaggelegen kustland.
Wij hopen dat we deze boot niet nodig zullen hebben, maar om
voorbereid te zijn op de dreiging van mogelijke zeer grote
watergolven vanuit de Atlantische Oceaan die vanaf IJsland langs
Engeland de Noordzee in kunnen komen tijdens de aankomst van de
planeet Nibiru, en ook Nederland onder water kunnen zetten, hebben
wij deze boot gereed gemaakt. Wie de beelden van de tsunami in
Japan 2011 heeft gezien, weet wat water voor krachten heeft.
Wanneer christenen alleen al in hun Bijbel het gedeelte uit de profeet
Jesaja hoofdstuk 24 zouden lezen en het serieus zouden opnemen,
dienen zij toch wel te bedenken dat voorzorgsmaatregelen nemen
tegen een dergelijke aankondiging van Godswege géén overbodige
luxe is.
17 De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!
18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die
zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik
gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de
fondamenten der aarde zullen beven.
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk
vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal
heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar
overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder
opstaan.
21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen
zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des
aardbodems op den aardbodem.
22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een
put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen
weder bezocht worden.
23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd
worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en
te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.
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Denkt u zich eens in wanneer een glas water flink heen en weer
bewogen wordt wat er dan gebeurt! Laat staan wanneer de aarde met
de grote oceanen heen en weer geschud gaan worden, wat er alsdan
aan zeer grote vloedgolven zullen ontstaan!!!!!
Christenen, uw bijbel zegt dat deze zaken onze aarde zullen treffen!
Gelooft u dat? Bereidt u er zich echter niet op voor?
http://info.2012pro.com/articles/art_002_polarshift.htm

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/07/het-westen-van-nederlandkrijgt-het.html
Luxebunkers
De Amerikaanse zakenman Robert Vicino is gespecialiseerd in het
bouwen van luxebunkers op geheime locaties. "Wat als de
voorspellingen kloppen", vraagt hij zich (wellicht een beetje
opportunistisch) af op zijn website. "Aan welke kant van de deur wil
je staan wanneer de wereld vergaat?" Volgens hem hebben al meer
dan 5.000 Amerikaanse gezinnen bunkers besteld en wordt hij nu
zelfs veel gevraagd in Europa.
Een van Vicino's klanten, Steve Cramer, legt uit: "Wij zijn niet gek.
Dit zijn beangstigende tijden. Mijn familie wil overleven. We moeten
voorbereid zijn." Jason Hodge, vader van vier, noemt zichzelf nu al
"een toekomstige overlever": "Een bunker is een investering voor het
leven. Ik wil een plaats hebben waar ik mijn familie naar toe kan
brengen als dat worst-case scenario uitkomt."
http://www.over-leven.org/index.php?id=6
http://www.captainsvoyage-forum.com/showthread.php/564-Lifeboat-test-t
he-Chinese-way
http://www.youtube.com/watch?v=SBOl0wZzLqA
http://www.youtube.com/watch?v=OmNv65jJxdI
http://www.youtube.com/watch?v=XH-NWLjRhk8
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hzm_280aMeM&N
R=1
http://www.youtube.com/watch?v=POk8An52J8o
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http://www.youtube.com/watch?v
= z Q Y - 4 Q O G Q s 4
http: / / rt.co m/news/chinesenoah-arc-apocalypse-809/

Informatie:
PF vd Meer
Harskamperweg 5
3 7 7 4J N Ko o t wi j k erb ro ek
Nederland
Er zijn chinezen die aan een dergelijke Ark
tel./ 0342 441992
werken, zie onderstaande website

email Pentahof@planet.nl
website www.pentahof.nl (voor verdere uitgebreide informatie)
Wilt u zien hoe de lifeboats worden getest, kijk dan op de volgende
video’s:
http://www.youtube.com/watch?v=8X7Q0WLYNDk
http://www.youtube.com/watch?v=VmWhp8Qw9Fg
http://www.youtube.com/watch?v=OmNv65jJxdI
http://www.youtube.com/watch?v=SBOl0wZzLqA

Waarom Preppen (voorbereiden)?
Het Preppen doen wij om verschillende redenen. Hieronder volgt een
opsomming van zaken waarmee wij ernstig rekening houden dat die
zouden kunnen gaan gebeuren. Dit zou het vermoeden kunnen
wekken dat wij ‘doemdenkers’ zouden zijn, maar dat is niet het geval.
Wij zijn nuchtere Hollanders die met open ogen en oren leven in deze
maatschappij en ons leven lief hebben. Daarbij vergeten wij niet wat
er zoal in het verleden gebeurt is met onze aarde en onze
voorvaderen. Er zijn al eerder op de aarde grote catastrofes geweest.
Dit blijkt uit een aantal feiten:
- Er zijn mammoeten in Siberië gevonden met het voedsel nog in hun
bek en in hun maag. Deze dieren zijn plotseling overvallen door een
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enorme vloedgolf en toen ingevroren in ijsmassa’s waardoor ze goed
geconserveerd gebleven zijn.
- In het Rocky Mountains gebergte liggen op grote hoogte allemaal
schelpen. Hoe zijn die daar ooit terecht gekomen?
- De bergen bij o.a. de Moezel, zijn opgebouwd uit allemaal schuin
liggende lagen. Wat is hier ooit gebeurd?
- In de Noordzee worden vandaag de dag botten opgevist van o.a..
mammoeten en sabeltandtijgers. De Noordzee is dus ooit droog
geweest.
Wij handelen absoluut niet vanuit angst, maar vanuit onze
verantwoordelijkheid tegenover de Schepper en de mede-mens met
de hoop en het vertrouwen op een nieuwe harmonieuze aarde.
S

Ineenstorting van het financiële systeem.
Het hele financiële systeem is gebaseerd op lucht. Het zijn
allemaal cijfertjes op papier en daarom gedoemd te
mislukken. De euro als betaalmiddel, is één grote mislukking.

S

Wereldoorlog 3
Gezien de oplopende spanning in het Midden-Oosten is het
niet onwaarschijnlijk dat er een oorlog uit zal breken. Dan
zullen de grote landen zoals Amerika, Rusland, China, Korea,
Iran e.d. er ook in betrokken worden, wat dus de gehele
wereld in oorlog zal zetten. Elke wereldoorlog leid tot
voedsel- en brandstof schaarste. Voedsel en brandstof prijzen
zullen enorm gaan stijgen.

S

Nibiru
Volgens astrologen en wetenschappers is er een onbekende
planeet op komst die eens in de zoveel jaren langs de aarde
gaat. Dit heeft dan enorme gevolgen voor de aarde.

S

Zonnevlammen
Door de activiteit van de zon, vinden er momenteel vele
zonne-uitbarstingen plaats. Wanneer deze gericht zijn op de
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aarde en de aarde bereiken, kan dit gevolgen hebben voor de
satellieten en alle stroomvoorzieningen op de aarde. Deze
zonne-uitbarstingen kunnen dwars door het magnetische veld
van de aarde gaan, wat voor het nodige vuurwerk op aarde zal
zorgen.
S

Natuurgeweld
Door dat wij de natuurwetten hebben overtreden, de natuur
vervuild en misbruikt hebben, zal de natuur zichzelf wreken.
Dit als gevolg van de wet van oorzaak en gevolg. Dit
openbaart zich nu al in aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
tsunami’s, overstromingen enz. Nog nooit in de geschiedenis
van de aarde heeft het ingrijpen van de mens zoveel
vernietiging gebracht als nu: watervervuiling, grootschalig
ontbossing, massale uitroeiing van dier- en planten soorten,
uitputting van de zee, dierfokkerij en bio-industrie, door
eenzijdige landbouw en genetische manipulatie van gewassen
is de toekomst van de mensheid in groot gevaar gebracht.
Wij houden ook ernstig rekening met een tsunami of
overstroming in Nederland. Nederland is een laag gelegen
land wat beschermt wordt door een aantal dijken die
onvoldoende zullen zijn bij een tsunami.

S

Atoom
Wanneer er ergens een atoombom tot ontploffing komt, heeft
dit catastrofale gevolgen voor de aarde en de mensheid.

S

EMP-bom
Bij de ontploffing van een EMP-bom wordt alle electriciteit
uitgeschakeld.

S

Nucleaire rampen
De vele kerncentrales zorgen voor een verhoogd risico op een
nucleaire ramp. De ramp in Japan heeft laten zien hoe
kwetsbaar deze centrales zijn.
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Poolshift
Ompoling van de polen der aarde. Het magnetische veld
verwisselt dan. Dit zal gevolgen hebben voor onze
elektriciteit.

S

Kalenders
Kalenders van oude natuurvolkeren die aflopen eind 2012. En
dan een nieuwe cyclus beginnen.

S

Bijbelse profetieën
In de Bijbel worden vele uitspraken gedaan over de
zogenoemde eindtijd. Volgens de Bijbel zal de aarde en de
mens getroffen worden door vuur, hagelstenen, watervloeden,
aardbevingen, hongersnoden e.d. Dit niet om de aarde en de
mensheid te vernietigen, maar om de aarde te reinigen en zo
een vernieuwde aarde te scheppen waar weer vrede, harmonie
en geluk zal heersen. Er wordt gewaarschuwd om je voor te
bereiden op deze ‘oordeelsdag’. Noach, Jozef, en de 5 wijze
maagden waren ook preppers.

S

Huidige samenleving
De huidige manier van samenleving kan nooit lang zo door
blijven gaan. Als we zien wat er allemaal gebeurd in de
wereld: geweld, misbruik, zelfmoorden, abortus, euthanasie,
wetteloosheid, verslavingen, egoïsme, liefdeloosheid,
corruptie, echtscheidingen, overspel, incest, enz. Dan kan dit
toch nooit nog lang zo doorgaan?

S

Digitalisering
Wij leven in een maatschappij waarin steeds meer alles
gedigitaliseerd wordt. Denk aan: vingerafdrukken, DNA
afgifte, paspoort e.d. Dit gaat steeds verder, totdat het zover is
dat de mens verplicht wordt om een RFID-chip in zich te laten

14

Het Arca-dia project

No. 667

injecteren. Daarop komen dan al onze gegevens. Je kunt dan
niet meer kopen of verkopen als je geen chip hebt.
Voortekenen
In de Bijbel wordt over ‘tekenen der tijden’ gesproken, zie:
Mattheus 16:1 En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde,
en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit
den hemel zou tonen.
2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is,
zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij
geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden,
en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen
teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen
verlatende, ging Hij weg.

Het teken van Jona, die drie nachten en drie dagen in het binnenste
van de vis was, staat gelijk aan de winter- en zomerzonnewende die
van 21- tot 25 december duurt, dus 72 uren, en van 21- tot 25 juni.
Wikipedia zegt er het volgende over:
De zonnewende (Latijn: solstitium oftewel zonnestilstand) is de
gebeurtenis waarbij de zon, vanaf de aarde gezien, de noordelijkste of
zuidelijkste positie bereikt. Op aarde wordt deze positie gemarkeerd
door de beide keerkringen.
Naarmate de zon zich schijnbaar beweegt in de richting van de
noordelijke keerkring, worden de dagen op het noordelijk halfrond
langer en op het zuidelijk halfrond juist korter. Wanneer de zon zich
schijnbaar naar de zuidelijke keerkring beweegt, is dit andersom. De
zonnewende is het moment waarop de zon precies boven de noorder- of
Kreeftskeerkring dan wel zuider- of Steenbokskeerkring staat.
Het middelpunt tussen beide punten wordt bereikt als de zon precies
loodrecht boven de evenaar staat. Er is dan sprake van een equinox of
nachtevening. Dag en nacht zijn dan overal op aarde even lang.

De vraag is momenteel hoe wij kunnen waarnemen wanneer een
magnetische-poolwisseling van de aarde ophanden is? Bij deze soort
poolwisseling draait alleen het aard-magnetisch veld om, waarbij de
aarde z’n eigen draairichting behoudt. Bij een geografische
poolwisseling van de polen van de aardas, zal de aarde andersom gaan
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draaien. Een poolwisseling voltrekt zich in tijdcycli. Een
poolwisseling zal nooit als een volslagen verrassing plaatsgrijpen. Het
gaat altijd gepaard met een verhoogde seismische activiteit, waardoor
een vermeerdering van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Ook
extreme droogten die anderzijds gepaard gaan met extreme
wateroverlast op andere plekken. Het voornaamste voorteken is dat de
aarde langzamer gaat draaien, zodat onze klokken niet langer de juiste
zonnetijd aangeven. Wanneer het ‘s morgens abnormaal lang donker
blijft, kan op dat moment de rotatie van de aarde stoppen. Er kan
alsdan bij de wereldbevolking die hiervan niets af weet paniek
ontstaan. In één dag tijd kan de rotatie van de aarde geheel stoppen,
mede doordat tegelijkertijd de 12e Planeet eraan komt waardoor de
aarde een opdoffer krijgt. De aarde zal in die tijd een kreunend geluid
laten horen, als of ze in barensnood is. Er volgen 72 uren dikke
duisternis aan de ene zijde van de aarde, en 72 uren lang licht op de
andere zijde. Daarna begint de aarde weer langzaam te draaien, wat
een nieuwe cyclus inluidt. Tijdens een poolwisseling zouden er zware
zonne-stormen kunnen zijn, en ook op andere planeten zware stormen.
Op 29-11-2012 was er een zeer zware storm op Saturnus, en enkele
dagen er voor waren er zware zonne-stormen. Ook de Japanse
professor Michio Kaku waarschuwt voor zware zonne-stormen in
2012/2013. Dit jaar waren er op aarde extreme droogten o.a. in
Amerika, en ook was er wereldwijd extreme wateroverlast. Er waren
diverse grote aardbevingen en vulkanische activiteiten.
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<< Ergens in februari belde ik met Patrick Geryl, een Belgische
onderzoeker en 2012-aanhanger. >>
Het klimaat verandert. Zo waarschuwde de voormalige Amerikaanse
presidentskandidaat Al Gore ons drie jaar geleden met zijn film 'An
inconvenient Truth'. Een ongemakkelijke waarheid. Zeker wanneer Al
Gore voorspelt dat ons kikkerlandje langzaam wordt opgeslokt door
het stijgende zeewater. De klimaatproblemen baart een groep mensen,
onder wie de Belgische onderzoeker Patrick Geryl, andere zorgen.
2012 zal volgens hen weleens het laatste jaar van de aardse
beschaving kunnen worden.
"Op 21 december 2012 zal er een volledige vernietiging van de
beschaving plaatsvinden", laat Geryl vanuit België weten. Een rare
gedachte, zo zullen velen denken. Maar Geryl klinkt serieus en is zó
zeker van zijn zaak, dat er haast wel iets meer achter moet zitten. Bij
vernietiging moeten we volgens Geryl niet meteen denken aan een
ontploffende aarde. "Nee, de aarde wordt niet vernietigd, zoals sektes
zullen beweren. Er zal alleen een vernietiging van de beschaving,
zoals we deze nu kennen, plaatsvinden. Het leven zal op het grootste
gedeelte van de aarde enkele jaren onverdraagzaam zijn." De
schrijver/wetenschapper baseert zijn uitspraken op de Mayakalender,
die eind 2012 aan een nieuwe periode begint.
Op 21 december 2012 eindigt namelijk een periode van 26.000 jaar op
de Mayakalender, een zogenaamde baktun. De ingewikkelde
jaartelling van de Maya's begint dan weer bij 0. Volgens geschriften
van het Zuid-Amerikaanse volk gaat dit 'einde der tijden' gepaard met
een grote verandering. Een verandering waar iedereen zijn eigen draai
aan kan geven. Geryl zoekt het in de astronomie. Op 21 december
2012 staan de aarde en de zon op één lijn met het hart van onze
Melkweg. Een situatie die volgens hem een zogenaamde
poolwisseling kan inluiden.

Wij laten ter verdere informatie nog enkele andere personen aan het
woord:
http://www.ekudos.nl/artikel/189888/211212_het_einde_der_tijden
Op bovenstaande website staat onderstaand verslag:
21-12-12: Het einde der tijden?

"Overal zijn er aardbevingen en vloedgolven zullen tot twee kilometer
hoogte reiken. Australië en West-Europa komen onder water te
liggen", aldus Geryl. "Dit heeft allemaal met de verhoogde
zonneactiviteit te maken. De zonnesterkte is op haar hoogtepunt in
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2012 en het stijgende aantal zonnevlekken toont aan dat er iets groots
te gebeuren staat. Net zoals 11.800 jaar geleden zal het magnetische
veld van de zon gaan draaien.
De polariteit van de polen
draait om. Dit noemen we een
poolwisseling." Een
poolwisseling houdt in dat de
magnet i s c h e N o o r d - e n
Zuidpool van positie
veranderen. In de theorie kan
bijvoorbeeld Nederland de
nieuwe Noordpool en
Nieuw-Zeeland de nieuwe
Zuidpool worden.
Wetenschappers nemen de
doemscenario's van Geryl en andere 2012-aanhangers met grove
korrels zout. Volgens de Belgische onderzoeker een hele verkeerde
instelling: "Wetenschappers geloven niet wat er te gebeuren staat,
omdat de Maya-theorieën bij hen volledig onbekend zijn. Ze kennen
de zonnecyclus niet, dus zeggen ze niets zinnigs."
Geryl heeft besloten het noodlot niet af te wachten. Samen met
belangstellenden vertrekt hij naar Afrika, om een veilig onderkomen
te zoeken voor het naderende onheil. "Afrika is na 2012 de veiligste
plek om te zijn. Het ligt hoog boven de zeespiegel, dus het is
onbereikbaar voor de hoge vloedgolven die zullen ontstaan door de
veranderingen in het magnetische veld. Bovendien is er in Afrika
amper nucleaire activiteit. In Europa, Azië en Noord-Amerika zit het
vol met kerncentrales." Volgens Geryl zal er na de poolwisseling een
wereldwijde nucleaire 'meltdown' plaatsvinden, wat inhoudt dat alle
kerncentrales zullen gaan lekken. "En dan wil je daar niet bij in de
buurt zitten, toch?" stelt de Belg de retorische vraag. Een definitieve
schuilplek heeft Geryl nog niet gevonden. "We zijn momenteel aan
het kijken in Malawi, Madagaskar en Ethiopië. Ik weet nog niet zeker
of we in de diepte of in de hoogte zullen schuilen. Bergen kunnen
zinken en grotten kunnen onderlopen."
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Wat Geryl wel zeker weet, is dat hij zorgt voor overlevingspakketten,
waarmee hij en zijn handlangers twee jaar vooruit kunnen om de
roerige periode op aarde te doorstaan. Maaltijdrepen, die de
hoeveelheid benodigde calorieën en voedingsstoffen per dag bevatten,
moeten daarvoor de oplossing gaan brengen. Alle geïnteresseerden
mogen Geryl tijdens zijn overlevingstocht vergezellen. "Er hebben
zich al vierhonderd mensen bij mij aangemeld", licht de onderzoeker
toe. Overleving na 2012 raakt de handlanger wel in zijn portemonnee.
"Iedereen die mee gaat dient 10.000 euro te betalen. Dit in verband
met de reis naar Afrika en het voedsel voor maximaal twee jaar." De
onderzoeker vindt het zelf geen astronomisch geldbedrag. "Het is
misschien wel veel geld, maar als je je huis verkoopt is het niets. Mijn
eigen geld is in 2012 in ieder geval op." De insteek van Geryl is dat
bij een vernietiging van de beschaving, geld niets meer waard is, dus
dat je het dan beter op kunt maken. Maar wat, stel je eens voor, wat
als er nou eens helemaal niets gebeurt op die 21ste december. Wat als
het noodlot plotseling toch niet toeslaat? Geryl: "Onmogelijk. Het
gebeurt, daar is geen twijfel over mogelijk!"
http://www.goto2012.nl/blog/?p=1273
NASA bevestigt voorspellingen van Patrick Geryl
15 juni, 2011 21:31 In augustus 2010 voorspelde Patrick Geryl dat
de huidige zonnecyclus de laagste metingen in de recente
geschiedenis zou geven, en dat zal zo blijven tot eind 2012. NASA
verklaart nu dat “Met meer dan 13 jaar verzamelde metingen over
zonnevlekken van de McMath-Pierce Telescoop in Kitt Peak in
Arizona, hebben Matt Penn en William Livingston waargenomen dat
de gemiddelde sterkte van het magnetische veld duidelijk afneemt in
cyclus 23 en nu in cyclus 24. Daarnaast is de temperatuur van de
zonnevlekken gestegen. Als de trend doorzet, dan zal het magnetisch
veld van de zon onder een bepaalde drempel komen en zullen de
zonnevlekken grotendeels verdwijnen; het veld zal niet langer sterk
genoeg zijn om zulke convectie krachten op het zonne oppervlak te
doorbreken.”
“De resultaten van drie afzonderlijke studies lijken te laten zien dat
als de huidige zonnevlek cyclus naar een zonnemaximum toe gaat, de
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zon in een meer slapende periode kan komen, met een gereduceerde
of compleet uitblijvende activiteit in de volgende zonnevlek cyclus
van 11 jaar.”
Het eind van een zonne cyclus gaat hand in hand met de omwisseling
van de noord en zuid polen van de Zon, en vindt elke 11 jaar plaats.
De volgende grafiek, afkomstig van solen.info, een betrouwbare bron
in zonnegegevens, laat zien dat de zuidpool een wisselpunt moet
bereiken en dit punt zal eind 2012 zijn:
“Huidige projecties laten zien dat beide velden ergens tussen October
2011 en September 2012 zullen wisselen.” Kort na een dergelijke
poolwisseling, zal de zon weer kracht krijgen en zullen grote
zonneuitbarstingen weer normaal zijn. Op dit moment, in samenhang
met vele andere factoren, zal de zon een “Killer” zonneuitbarsting
genereren.
Op het eind van de zonnecyclus, wat
volgens de onderstaande grafiek (en
volgens Geryl ook volgens de
berekeningen van de Maya) eind 2012
zal plaatsvinden, verwacht Geryl (met
bevestiging in de geschriften van de
Maya) een zeer sterke zonneuitbarsting
die hij een “Killer Flare” noemt. De
NASA berekent dit punt echter in begin 2013 met een waarschijnlijk
Carrington Effect (zoals in 1859 een totale verwoesting van alle
electriciteits netwerken). Wat het ook gaat worden, we zullen het snel
ontdekken. Op dit moment zijn de onderzoekers en de oude kennis
van de Maya het eens over de zonnecycli, gevolgd door een grote
zonneuitbarsting met een potentie om het leven op aarde in een
drastische en dramatische manier te veranderen.
CREDIT: The Royal Swedish Academy of Sciences, V.M.J.
Henriques (sunspot), NASA Apollo 17 (Earth)
René 17 juni 2011 at 10:21
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Isis, dank voor je reactie. Bovenstaand artikel is een rechtstreekse
vertaling en vertelt het verhaal inderdaad alsof het waar is. Als trouwe
lezer van mijn website weet je dat ik dat niet zo bedoel en dat ik
kritisch kijk naar alles wat ik vind en ook wat ik zelf publiceer.
http://www.2012hoax.org is een zogenaamde debunker-website. Het
is altijd erg makkelijk om mensen zonder universitair diploma af te
schilderen als niet-wetenschappers en die dus niets kunnen weten.
Bijna alle mensen die zich met 2012 bezig houden zijn geen
wetenschappers maar dat is geen reden om te denken dat ze niets
weten. Ze denken alleen “vrij” en buiten het “systeem”. En daar
worden de wetenschappers die in het “systeem” zitten heel knorrig
over, ze vinden dat alleen zijzelf recht van spreken hebben. Wat zij
ons niet vertellen is hoe weinig zij zelf weten. In het stuk over Patrick
Gery geven ze zelfs een beetje toe hoe weinig zij zelf weten van de
kern van de aarde en hoe ons magneetveld gegenereerd wordt. Om de
simpele reden dat wij nooit dieper dan een paar kilometer in onze
aarde geweest zijn, en daarom weet niemand echt hoe het werkt. En
zijn theoriën van een niet-wetenschappelijk-gediplomeerd
“vrij-denker” als Patrick of wie dan ook net zo valide en interessant.
Datzelfde geldt ook voor de zon. Ook daar zijn wij nooit geweest, en
kunnen we alleen maar van afstand metingen doen en proberen te
redeneren hoe dat werkt. Ook hier is de wetenschap aan het raden en
kan iedereen wat mij betreft hier net zo zinnig over denken als onze
“professoren”.
De NASA, dat is een heel ander verhaal. De NASA is geen
wetenschappelijk instituut, maar een militaire organisatie. Alles wat
zij weten is geheim, en slechts een heel klein deel ervan wordt aan
“het gewone volk” getoond. Wij moeten geloven dat ze met 30 jaar
oude space-shuttles blijven vliegen terwijl de ruimte zo belangrijk is
voor de mensheid. En ja ze hebben specifiek mensen in dienst om alle
ruis weg te werken zoals bijvoorbeeld die David Morrison die
werkelijk alles belachelijk maakt over 2012, Elenin of wat dan ook.
Laat je niet voor de gek houden. De NASA is het meest leugenachtige
instituut wat er bestaat. Never A Straight Answer. Helaas hebben ze
geen concurrentie, en is misschien wel het best bewaarde geheim dat
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alle ruimtevaart organisaties in de wereld deel van de NASA uitmaken.
Tot slot, is die 2012hoax website dan helemaal slecht? Zeker niet, ze
hebben het recht om kritisch te zijn want laten we eerlijk zijn, er is
ongelofelijk veel troep en desinformatie op het internet. Ik durf bijna
niets meer over te nemen zonder uitgebreid te checken waar het
vandaan komt. Er zijn werkelijk heel veel domme mensen bezig met
alleen maar sensatie te maken en rotzooi op Youtube te zetten. Je weet
ik ben altijd kritisch en heb ook wel eens materiaal van Chris White
getoond als tegenwicht. We kunnen alleen maar zelf denken, en dat
betekent trouwens ook dat we het denken niet aan de
“wetenschappers” moeten overlaten. Zij worden ook misleid en
gestuurd. Hoe groter het bord voor hun kop is, hoe moeilijker het te
zien is. En dat geldt uiteraard ook voor ons. Wij moeten naar alles
kijken, en vooral VRIJ blijven denken. Dat is ons geboorterecht!
Wat gebeurt er bij een poolwisseling?
Het onderwerp is actueel: Het wisselen van de polen van de aarde en
het wisselen van de polen van de zon. Dat het soms gebeurt, klopt,
maar er gonzen de meeste gekke verhalen over rond. Zie:
http://www.astroforum.nl/showthread.php/143679-Wat-gebeurt-er-bij
-een-poolwisseling
Om veel flauwekul te laten rusten, toch deze:
Is het waar dat bij en poolwisseling van de aarde de aarde ook de
andere kant op gaat draaien? Als ik de krachtenwetten van de
natuurkunde er bij haal gebeurt dat niet. En er zal heel wat massa eerst
moeten stoppen.
Bij de zon kan het nog gekker: iemand zei me eens dat de planeten
dan de andere kant opdraaien. Wat een vreemd verhaal. Volgens mij
heeft dat niets met magnetisme te maken maar de kinitische energie
die de planeten hebben. Bij een poolwisseling draait alleen het
aardmagnetischveld om. De draairichtingen van de zon/maan/planeten
blijft uiteraard volledig hetzelfde. Het aardmagnetisch veld draait om
omdat de stromen van vloeibaar metaal in het binnenste van de aarde
van richting veranderen. Dit is een vrij continu proces. De
magnetische pool en de sterkte van het aardmagnetisch veld
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veranderen voortdurend. De veranderingen zijn goed te meten over
een aantal jaren.
Om de draairichting van een planeet/zon om te draaien heb je
inderdaad zeer veel energie nodig. Dit heeft niks te maken met het
omdraaien van het magnetisch veld...
Wat wel vervelend is, is dat tijdens het wisselen van de polen we een
tijdje niet beschermd zijn tegen de
zonnewind...omdat de aarde dan
tijdelijk geen magnetisch veld heeft
die geladen "zonnedeeltjes" doen
afbuigen..
Pole, shift, Poolverschuiving,
superstormen, storm, eindtijd,
massale, dierensterfte, 2012,
zonneuitbarstingen, aardmagnetisch,
veld, Zon, Aarde, Planeet, X,
Nibiru, overstromingen, wereldwijd.

IrishDreamer schreef:
De zon is inderdaad wel wakker geworden, juist op schema zoals ook
al voorspeld aangezien het nieuwe zonne-maximum in aantocht is....
Vooralsnog niks raars aan dus....
Klopt; om de 11 jaar maken we hetzelfde mee.
Echter is deze cyclus niet constant.
O.a. Maurice Cotterell toonde aan dat eens in de zoveel tijd ( zou op
moeten zoeken hoeveel tijd ) deze cyclus als het ware doorslaat.
Wat weer een cyclus op zich is.
Tijdens dat doorslaan zijn de gevolgen niet te overzien ( magnetisch
veldomkering, poolwisseling met alle gevolgen van dien ) en zijn er
beschavingen door verdwenen van de aardbodem.
Let wel; de planeet aarde heeft tot nu toe al die anomalieen weten te
overleven, echter grote delen van toenmalige mensheid niet.
De normale golfbeweging van 11 jaar maximum gevolgd door 11 jaar
minimum werd vergeleken met een slang.
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Echter de 'gevederde slang' bekend in de oude Midden- Amerikaanse
culturen gaf een afwijkende beweging aan, die overeenkwam met de
afwijkende golfbeweging van de magnetische zonnevlekcyclus ten
tijde van zo'n doorslagmoment.
Ga nog even googelen of ik hiervan een afbeelding kan vinden
A Gonzo
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Re: Nieuwe Protonenstorm treft Aarde
door A Gonzo » za jan 28, 2012 5:39 pm
Bovenstaande lijkt misschien niet zo schokkend, echter zal op zo'n
moment eveneens de rotatie
van de aarde omkeren ( nu
tegen de klok in tov de zon,
word met de klok mee ).
Daarvoor zal ze eerst tot
stilstand moeten komen en
aangezien de tektonische
platen nu niet bepaald
vastzitten zal dit gigantische
verschuivingen gaan geven
van die platen in tegenstelling
tot de enkele centimeters per jaar die normaal zijn.
Daarnaast waren geografische en magnetisch pool ooit een en
dezelfde locatie en om de balans te herstellen zal de aarde dat zelf
teweegbrengen ( naar verloop van tijd zal dit wederom niet meer
synchroon zijn vanwege de schuine stand van de aarde die een niet
constant tollend effect heeft,
genaamd precessie).

Een schuilkelder

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website:

www.pentahof.nl
Kijk met name onder het kopje: Laatst Toegevoegd, voor
de actuele onderwerpen

ETAP Zeiljachten ‘Armageddon Life Rats’

No. 667

