
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 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 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.

SSSS 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 injecteren. Daarop    komen dan al onze gegevens.

Je kunt dan niet meer kopen of verkopen als je geen chip   hebt.  

S De plannen van de Illuminatie.

De Illuminatie willen een Nieuwe Wereld Orde (NWO) oprichten. Hun plannen zijn om één

wereldregering op te richten met één wereldleger, één wereldwijd geldsysteem en één wereldreligie.

Kortom: De mens volledig slaaf maken van hun systemen. De Romeinen wilden ook één groot

wereldrijk. We zien nu dat de geschiedenis zich herhaalt.

De Illuminatie willen de gehele mensheid voorzien van een implanteerbare chip, ook wel

RFID-chip genoemd. Op internet is hier veel over te vinden.

Maak serieuze voorbereidingen. Het wordt aanbevolen in de Bijbel, zoals Noach de ark bouwde, Jozef in

de vette jaren verzamelde voor de hongersnood. Er staat in de profetie van  Jesaja 2:10  Ga in den

rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik van JHWH, en om de heerlijkheid Zijner majesteit.

Jesaja 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als

een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

Er zal grote benauwdheid en duisternis komen over de aarde, zie: Jesaja 8:22  Als hij de aarde

aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en

voortgedreven door donkerheid. Jesaja 13:10  Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar

licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht

niet laten schijnen. Jesaja 5:30, 9:19, 13:10 en Mattheus 24:29. Dit kan wijzen op zeer grote

vulkaanuitbarstingen.  Zorg voor vers water, voor houdbaar voedsel en voor warme kleren, en een vertrek

om zich terug te trekken, te verbergen. Dat kan een reddingsboot zijn tegen vloeden, of een kelder tegen

nucleaire rampen, en ook tegen het stof van vulkaanuitbarstingen. Bovenstaande teksten tonen aan dat het

geen verzoek van God betreft, maar een bevel: Ga in de rotsteen en verberg u in het stof!!!!!

Lees verder onze brochures op de website www.pentahof.nl

 


