
Wat als morgen anders is dan vandaag?         25-03-2013

S Wat als er morgen geen stroom meer uit het stopcontact komt?

S Wat als er morgen geen water meer uit de kraan stroomt?

S Wat als morgen de cv-ketel geen gas meer krijgt toegevoerd?

S Wat als we morgen de wc niet meer door kunnen spoelen?

S Wat als morgen de riool afvoerpomp het niet meer doet?

S Wat als morgen de beurzen crashen?

S Wat als morgen de banken in ons land failliet gaan en er dus geen geld meer gepind kan

worden?

S Wat als morgen de satellieten uitvallen als gevolg van zonne stormen of ruimte

puinstukken en heel het internet verkeer plat komt te liggen?

S Wat als morgen contante betalingen verboden worden en alles elektronisch betaald moet

worden?

S Wat als morgen de RFID-chip verplicht ingevoerd gaat worden? En je niet meer kopen

of verkopen kunt tenzij je deze chip hebt?

S Wat als er morgen een 3e wereldoorlog uitbreekt? En als gevolg daarvan een oliecrisis

ontstaat? En als gevolg daarvan de brandstof schaars en enorm duur wordt? En als

gevolg daarvan de voedselprijzen ook enorm zullen stijgen? En als gevolg daarvan een

hongersnood ontstaat? En als gevolg daarvan chaos en anarchie uitbreekt?

S Wat als morgen het transport stil valt en de winkels

niet meer bevoorraad worden en binnen drie dagen

leeg zullen zijn?

S Wat als morgen een tsunami Nederland treft?

S Wat als er morgen dijken doorbreken en het land

overspoelt wordt?

S Wat als er morgen een tsunami-bom ontploft in de

Noordzee?

S Wat als er morgen een EMP-bom ontploft boven

Europa? En dat als gevolg daarvan alle elektronica

uit wordt geschakeld?

S Wat als morgen een atoombom ontploft boven Europa?

S Wat als morgen de islam de overhand krijgt in Europa?

S Wat als morgen de natuur zich gaat wreken als gevolg van al de destructieve

handelingen die wij de natuur aangedaan hebben?

S Wat als morgen de natuur zich gaat wreken over al het onschuldig bloed dat er vergoten

is en nog steeds vergoten wordt van mensen en dieren?

S Wat als morgen de bijen uitgestorven zijn?

S Wat als morgen de aarde door enorme zonnestormen wordt getroffen? 

S Wat als er morgen een kerncentrale ineenstort in de nabije omgeving?

Hoe zeker zijn de huidige leefomstandigheden voor morgen? Bent u voorbereid op morgen?

Zorg dat u zich voorbereid op al bovenstaande zaken die maar zo elk moment kunnen plaats

vinden. De technische systemen waar wij vandaag de dag afhankelijk van gemaakt zijn, zijn

niet onverwoestbaar en altoos blijvend. Vele voorbeelden uit de geschiedenis bevestigen dit.

Beseft u hoe kwetsbaar u bent? En hoe kwetsbaar de samenleving is?



Onze huidige manier van leven is zéér destructief voor de natuur. Hoelang zal de natuur dit

nog ongestraft door laten gaan?

Bereid u voor! 

Dit kunt u doen door het volgende te doen:

S Zorg voor minimaal 3maanden voedsel in huis.

Liefst voedsel wat lang houdbaar is.

Blikvoedsel, gevacuumeerd voedsel, droog

voedsel zoals rijst of bonen.

S Zorg voor een watervoorraad of een waterbron.

Zorg ook voor goede waterfilters.

S Haal uw geld van de bank en investeer het in

voedsel, grond, goud, zilver en andere

overlevingsspullen.

S Zorg voor warme kleren.

S Zorg dat u een houtkachel in huis hebt, zodat u

tenminste één ruimte kunt warm stoken en tevens water kunt verwarmen.

S Zorg voor EHBO trommels in huis.

S Zorg voor een ruimte onder het maaiveld waarin u voor langere tijd zou kunnen

overleven. Dit in geval met straling van een atoombom.  

S Zorg voor genoeg medicijnen. Vooral voor diegene die afhankelijk zijn van bepaalde

medicijnen.

S Zorg voor kaarsen, lucifers, knijpkatten, olielampen, aanmaakblokjes e.d.

S Zorg voor een voorraadje van allerlei soorten brandstof. Benzine, diesel, lampenolie,

mengsmering, e.d.

S Zorg voor een nood afvoer van uw riool, zodat u toch gebruik kunt maken van uw wc en

gootstenen.

S Zorg voor voldoende suiker, zout, kruiden, thee, zeep, wasmiddelen, wc-papier, e.d.

S Zorg ervoor dat u een mogelijkheid hebt om uw kleren te wassen.

S Zorg voor een goede schuilplek bij een eventuele overstroming.

S Zorg ervoor dat u ramen en deuren kunt dichtmaken met houten platen of

landbouwplastic.

S Zorg voor voldoende spijkers, ducktape en schroeven.

S Zorg voor wat handgereedschap zoals: hamers, tangen, schroevendraaiers, messen,

koevoet, hakbijl, tuingereedschap enz.

S Zorg eventueel voor een noodstroom aggregaat of zonnepanelen.

S Zorg voor survival boeken zodat je kunt overleven in de natuur.

S Zorg voor een positieve levensinstelling en een gezond sterk lichaam door een

natuurlijke leefwijze.

S Zorg voor vertrouwen op God, want wie Hen aanroept in de nood, vindt Zijn gunst

oneindig groot. Hij geeft ons wijsheid hoe wij hebben te handelen, ook in zaken die wij

niet kunnen voorzien.

Voor vragen of advies kunt u contact met ons opnemen.
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