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Tsunami met droge ogen
Wederom heeft de tsunami toegeslagen. Wederom houden natuurwetenschappers zich bezig met
ontstaan en modus operandi van dit monster, dat zoveel schade kan aanrichten en dat blijkbaar door
toedoen van de mensheid steeds drastischer schijnt te worden. Wat zegt de kosmische wetenschap
van dit alles?
De natuurkundigen leggen ons uit:
Bij een schoksgewijze beweging van de zeebodem langs geologische breuklijnen, kunnen plotsklaps
grote volumes water opgetild worden of wegzakken, vooral als de beving zich op kilometers diepte
voltrekt. De breuklijn op de zeebodem bepaalt de kolkende- en terugtrekkende kracht van de zee. Op
het wateroppervlak ontstaat over een groot gebied een golf van enorme lengte. Ze verplaatst zich in
alle richtingen en veroorzaakt secundaire golven.
Ze overspoelt de kuststrook en komt het land in. Ze verschilt van een gewone 'vloedgolf' of
getijdengolf die bij vloed of springvloed in ondiepe baaien of riviermondingen binnenloopt in kracht,
diepte, uitwerking en snelheid. Ze verschilt ook van een windgolf die op zee ontstaat. Terwijl een
windgolf een snelheid tot 40 km per uur bereikt, verplaatst de tsunami zich met een veel hogere
snelheid. In diep water, in oceanen, kan zij een snelheid van 1000 kilometer per uur bereiken.
Wanneer zij ondiep water bereikt en het land oploopt, sleurt het water bijna alles mee zowel op de
heen- als op de terugreis. Een zee van kracht! De gevolgen voor de kustbewoners zijn desastreus!
We kunnen een tsunami hebben bij een zeebeving, of een aardbeving met het epicentrum onder de
zeespiegel. Voorts bij een vulkanische uitbarsting onder zee of vlak aan zee. Vervolgens in
combinatie met een grote aardverschuiving, modderstroom of gloedwolk langs de vulkaanhelling de
zee in. Tenslotte bij een ondergrondse storm.
Tsunami's komen het meest voor rondom de Grote Oceaan, omdat langs alle randen van deze
oceaan door platentektoniek veelvuldig aardbevingen plaatsvinden.
De gevolgen van deze meervoudige ramp kunnen dramatisch zijn. In sommige gevallen worden
nucleaire installaties beschadigd, waardoor radioactief materiaal in de lucht komt. Hier is de schade
niet in te schatten omdat dit de wereldgezondheid zowel op korte als op lange termijn aantast.
De zon
Ook een meteorietinslag kan een tsunami doen ontstaan. De zon kan zonnewinden voortbrengen die
continenten kunnen platleggen. Een vliegende tsunami zogezegd. Een dergelijke tsunami vond
volgens een verslag van de NASA plaats op 13 maart 1989. Een krachtige explosie op de zon
veroorzaakte een enorme energiegolf waarvan de kracht nauwelijks te meten valt. Miljarden of
biljoenen tonnen materie werden door de zon uitgestoten met een snelheid van zo’n 1.5 miljoen km/u.
Vergelijk dat eens met de schaal van het weer op aarde, waar je bij krachtige orkanen of tornado’s
windsnelheden van honderden km/u hebt die ons al verbijsteren. Een witte vlam van duizenden
kilometers breed en miljoenen graden heet bereikte 150 miljoen km verderop de aardatmosfeer.
Kleurige lichten dansten ’s nachts aan de hemel, van Alaska tot Mexico. In Quebec, Canada, gingen
alle lichten uit. Binnen 90 seconden was de hele stad verduisterd. ’s Ochtends was het min 13
graden. De verduistering duurde 12 uur.
Ingrijpen van de mens
De mens draagt willens en wetens bij tot het ontstaan van tsunami’s. De mens veroorzaakt
bijvoorbeeld klimaatsveranderingen door globale opwarming en milieuverontreiniging door schadelijke
stoffen in het milieu te dumpen. Dit veroorzaakt gezondheidsproblemen en schade aan andere
organismen of ecosystemen. Men noemt dit chemische milieuverontreiniging, straling van ionen zoals
röntgenstraling en elektromagnetische straling, alfa- en bètastraling (corpusculair) en snelle ionen en
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elementaire deeltjes (bijv. uit kosmische straling). Dus de natuur reageert hierop heftig. Overal op
aarde is een natuurlijk niveau van ioniserende straling aanwezig, dat plaatselijk sterk kan verschillen.
De industriële, militaire en medische activiteiten zorgen voor hogere straling in de natuur. Critici
waarschuwen voor ernstige milieuschade door radioactieve stoffen. Het broeikaseffect draagt ook bij
tot de ontwikkeling van rampen. Het gat in de ozonlaag boven Antarctica is miljoenen vierkante km
groter dan ooit.
Wat zegt de kosmische wetenschap van dit alles.
De kosmische wetenschap (veda of weten) zoekt het antwoord op verschijnselen steeds in de Heilige
geschriften. Ze zegt: zoekt in de geschriften en gij zult vinden. Soms is het antwoord in esoterische
taal of geheimtaal geschreven maar ze ligt er. In de heilige boeken vinden wij ook aanwijzingen voor
en verwijzingen naar de tsunami. In de Veda’s komen wij de termen sunam en sunyam tegen. Sunam
betekent een opzwellende golf en sunyam leegheid. ‘Sunam wordt Sunyam; rijk en arm of leeg (…).’
(RV 2.27.17). ‘Hij ademt te midden van de wateren als een zittende zwaan. Ontwaakt bij de
dageraad, herstelt hij, door zijn werking het bewustzijn bij de mensen; (…)geboren uit de wateren
(waar hij zich schuil hield:als Jalandhara, een watermens) als een dier met opgerolde ledematen
(golven) werd hij vergroot en zijn licht (kracht) verspreidde zich ver.’ (RV 1.65.5).
In het Boeddhisme komt de term Sunyat ook voor in de betekenis van leegte. In het Japans betekent
tsu een haven en nami golven. Het water dat opzwelt, gevolgd door leegte.
De mens is zich er vaak niet van bewust dat hij in verbinding staat met de kosmos. Men denkt dat het
leven zich beperkt op aarde en eenmalig is. De komische wetenschap verklaart dat wij zowel op
aarde als daarboven leven, hetzij bewust, hetzij onbewust.‘De vernietigende godheden, te samen met
u, hebben de demon Vrtra gedood. Ze hebben de aarde en de hemel en het firmament tot de ruime
woonplaats gemaakt van de levende schepselen (…).’ (RV 1.36.8). Reden waarom de schepselen
ook een aura- of astraallichaam hebben. We kunnen dus op aarde niet eindeloos het milieu vervuilen
ter wille van onnodige rijkdom. O, mens wordt niet warm, te warm en raak vooral niet verhit! ‘Mitra,
onze rode kosmische vriend, is de bezieler van de mensheid die ongodsdienstigen in de helse
gebieden (met waterstof) gooit.’ (RV 1.59.6). Dit geldt vooral voor (zelf)moordenaars omdat de vrije
wil ‘het vermogen van rationeel handelen is om controle uit te oefenen over de daden en beslissingen
(innerlijke demonen)’. En ‘(…) Dhim of Kratu is karma, daad of kennis. Hij dringt door tot de
verbinding van onze gedachten en in het universum (cosmic mind). Dhinaam Yoga-minvati of het
voorwerp van onze vrome daden.’ (RV 1.18.7; 1.4.8).
Onze ware relatie met het heelal bevat een inherent ethisch perspectief. Als wij beseffen dat onze
eigen wezenlijkheid een afmeting is van bewustzijn die tevens de essentie is van alle andere levens,
voelen wij een onderliggende verwantschap met iedereen die wij ontmoeten. Alles wat men nastreeft
en wenst door middel van de godsdienst mag tot drie hoofdzaken gereduceerd worden: vrede en
kalmte van geest, standvastigheid en troost in tegenslag en dood.
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