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Zuiver water is zonder kleur, reuk of smaak waarvan de moleculen uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof bestaan
(H2O). Er zijn twee soorten water: zout en zoet water. Water is een vloeistof binnen het gehele universum en slechts
zichtbaar op aarde. Informatie over water verschilt tussen de kosmische wetenschap (Veda is weten) en de moderne
wetenschap. De moderne wetenschap taxeert de totale hoeveelheid water op aarde op ca. 554 miljoen km3 . Nu is er
evenveel water op aarde als toen deze 2 miljard jaar geleden werd gevormd en bestaat uit ca. 97,5% in de oceanen
(zoutwater) en 2,5% zoetwater. Dit zoetwater ligt 68,7% als ijs op de poolkappen en in het hooggebergte, 31,3%
grondwater en ca. 1,15% in meren, rivieren en in de atmosfeer. In de lichamen van levende wezens hebben we 5.470 km3
water. Circulerende waterhoeveelheid, hydrosfeer, is water op of onder en boven het oppervlak van een planeet. Dit omvat
dus alle oceanen, zeeën, rivieren, (pak)ijs, sneeuw en grondwater: alle wateren in de atmos- en hydrosfeer, 8 km boven de
aarde en 11 km in de zee. Een aanzienlijk deel van dit water is niet actief in de kringloop. Dit is kristalwater in gesteenten
en mineralen in lithosfeer, 100 km in de aarde. Juveniel water is water uit magma, vulkanisme uit waterstof (uit het
inwendige van de aarde en atmosferische zuurstof). We hebben water in vloeibare, vaste (ijs) en in gasvorm (waterdamp).
Ijs is 9% lichter dan water, waardoor ijs op water drijft.

1 januari: Nieuwjaarsdag
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aard van water
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Water is een bijzondere molecuul. Hiermee kan men de geboorte en ontwikkelingsprocessen van sterren en planeten in
de Melkweg ontrafelen. Ook de reconstructie van ons eigen zonnestelsel en leven op aarde en elders. Volgens moderne
wetenschappers bestonden watermoleculen reeds in jonge sterrenstelsels toen het heelal net ontstond. Water ontstaat in
de koude wolken van stof en gas tussen de sterren, iets boven 00 C. De ingrediënten van water zijn, H en O (hydrogenium
en oxygenium: waterstof en zuurstof). Deze atomen weten elkaar in de ruimte te vinden en vormen zij, onder de juiste
omstandigheden water, een versmeltende ontmoeting! Maar er is zo’n 2000x meer H (hitte) dan O (elektrische ontlading/
verbranding). In de kosmische wetenschap is water het embryo van alle dingen boven de zonnebol, Indrasya Viryam, als
ondersteuner van het universum’ van de scheppende energie als Indra/Vuur. (RV 8.6.20). Bij een beschouwing van ca.100
jaar bevindt een watermolecuul zich 98 jaren in de oceaan, 20 maanden in ijs, 2 weken in meren en rivieren en 1 week in de
atmosfeer. Zuiver water is medicijn tegen (milieu)vervuiling. De aard van water is niet origineel meer vanwege toenmende
welvaart. NASA: 50.000 jaar geleden was 260 kcal energie per dag all-in voldoende voor de mens, nu is die 3800x meer.
Chemisch afval en uitstoot van gassen (kooldioxide/Co2)vervuilen de lucht, atmos- en hydrosfeer. De verhoogde Co2gehalte zorgt voor een algehele temperatuurstijging op aarde en aantasting van wolken. Het verschil tussen H en O wordt
dus steeds groter. Bij eenduizendste deel zout heet water zoutwater.

25 februari: Dag van de Revolutie
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Watervoetafdruk
en -verhouding

Fotografie: Erik Refos
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Wat is de hoeveelheid water in producten. In de lichamen van levende wezens is 5.470 km3 water. Bijvoorbeeld 70% van
een olifant, 75% van een kip, 66% van een mens, 95% van een tomaat, 80% van een ananas. Aantal liters water bij de
productie (keten) van: 1 kop koffie, 140; 1 kilo rijst, 4000; 1 vat bier, 5680; 1 ei, 450; 1 kip, 44; 1 kilo rundvlees, 16000; 1 blik
fruit/groente, 35; 1 dag voedsel voor 1gezin/4 pers., 25700; 1 vat ruwe olie, 7000; 1 nieuwe auto, 148.000. Het grondwater
in watervoerende lagen is 14,5 miljoen km3. 80% van de wereldbevolking haalt water uit de grondwatervoorraden. 4%
bruikbaar grondwater is verontreinigd. 6400 km3 water is atmosferisch vocht. Een liter water weegt 1,01 kilogram. Een
mens moet per dag 2,5 liter water drinken. Water reguleert de temperatuur van ons lichaam en verwijdert afvalstoffen.
Mensen gebruiken dagelijks in totaal ong. 190 liter water. 5 minuten douchen kost 95-190 liter water; tanden poetsen, 5
liter water per dag. We kunnen een maand zonder voedsel en een week zonder water leven. Als een mens niet genoeg
water opneemt, droogt hij uit. Mensen kunnen geen zoutwater drinken. Onze vochtbalans is 2500 milliliter per dag. Dit
komt binnen via: 1250 drinkvocht, 900 eten en 350 oxidatiewater en wordt uitgeschieden via: 1400 urine, 100 ontlasting,
500 uitademing en 500 zweten. Zuurstof-/waterproductie: 1 boom maakt p.j. plm. 15000 kg zuustof. Jaarlijkse boskap is
6,4 miljoen hectare (500 bomen/ha), een verlies van 48 biljoen kg zuurstof.

27 maart: Holi Pagwa
29 maart: Goede Vrijdag
31 maart: 1e Pasen
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Ingewanden van water
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Water is een ‘skelet’ bestaande uit kleine delen. Een watermolecuul heeft 3 atomen: 2 waterstof- en 1 zuurstofatoom,
H2O. Een waterdeel is een molecuul. Een drup ontstaat door aantrekking van watermoleculen en wordt dusdoende water
zichtbaar. Moleculen kunnen bij of uit elkaar drijven. Bij vast/-0 °c: dicht op elkaar. Vloeibaar/25 °c: uiteen. Gas/kookpunt/
bov.100 °c: verder uit elkaar; en wordt onzichtbaar. Een atoom is materie met een kern. Waterstof heeft 1 proton in de
kern. Zuurstof heeft 8 protonen en 8 neutronen in de kern. De Mens bestaat voor 66% uit water en de zee uit 87%. Water
verdampt en verandert in kleur- en geurloos gas. Alleen het uiterlijke verandert maar de structuur niet. Wanneer 2 stoffen
zich vermengen zonder zich op te lossen drijft de stof met de laagste dichtheid op de andere. Waterdichtheid is hoger
dan die van ijs en gas. Polariteit bepaalt de oplosbaarheid. Een polaire stof heeft 2 polen zoals een magneet. Polaire stoffen
trekken elkaar aan en treedt er vermenging op zoals stof zich in water oplost. Apolaire stoffen zoals olie hebben geen
polen. Die lost niet op en drijft op het water vanwege de lage dichtheid. Zeep lost niet goed op in hardwater: dit heeft
meer mineralen (calcium en magnesium: pos. gel. ionen) dan gewoon water. Fytoplankton maken en vormen grote wolken
zuurstof. Ironisch genoeg doden ze delen v/d zee bij het afsterven. Dode plankton onttrekt zuurstof aan het water op de
bodem van de zee. Dit is de basis voor orkaan-, tsunami- of waterspookvorming.

1 april: 2e Pasen
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Watervoorziening
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1 mei: Dag van de Arbeid

Het voorzien van drink- en gebruikswater aan bevolking, landbouw en industrie noemt men watervoorziening.
Na de 2e Wereldoorlog zijn zee-, zoete oppervlaktewateren, lucht en bodem erger vervuild door chemische bindingen en
vergif in de waterkringloop. Wereldgezondheidsorganisatie stelt waarborgen voor de drinkwatervoorziening. Meer dan
2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. De bevolking- en industriegroei vraagt om meer water. Het
totale zoetwater bestaat uit grond- of bronwater, oppervlaktewater, poolijs en gletsjers. 50% hiervan zit in de bodem,
800m diep en is bereikbaar grondwater. 90% van alle bevroren zoet water ligt in Antarctictische- en Groenlandse ijskap.
Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan gebruikt worden als drinkwater. We ontzilten drinkwater uit rivieren zeewater. Bronwater borrelt uit de grond, is calciumrijk/geneeskrachtig, zoals in Suriname (35-200m) en is de basis
voor frisdranken en bier. Aëroob grondwater (zuurstofhoudend) eist minimale zuivering. Waterzuivering: Beluchting
is verhoging van zuurstof- en verlaging van koolzuurgehalte en met snelfiltratie voor het tegenhouden van ijzer- en
mangaanverbindingen. Bij weinig verontreinigd water (uit stuwmeren) is zandfiltratie en desinfectie met chloor of ozon
voldoende. Actieve kool verwijdert reuk- en smaakstoffen. Tegenwoordig gebruikt men fysisch-chemische technieken bij
zuivering za. chloor voor oxidatie van oa organisch materiaal. Kalk verenigt zwevende stoffen tot grotere vlokken. Fosfaat
beperkt algengroei en verwijdering van troebeling (open reservoirs). Membraanscheiding door hyperfiltratie: verlaging
hardheid; tegen kalkafzetting. Puur drinkwater heeft meer kalk. Wordt gezuiverd met ozon en door UV straling en
gebotteld. Dit kan plat (zonder koolzuur) als bruisend (koolzuurhoudend) zijn.
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Waterfabriek
in de hemel
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Als al het water in de wereld in een literfles wordt gestopt, is het zoete deel gelijk aan 1 lepel water. De zon, zichtbare
God Agni of Vuur, is onze energie- en waterfabriek. 12 soorten energieën die alles beinvloeden komen van de zon in ons
hart, dag en nacht: Mitra/vriendschap, Ravi/uitstraling, Surya/verdrijft duisternis, Bhãnu/schittering, Khãga of Neutrino/
penetreert alles (pompt heet water/Khã door alles), Pusan/mystiek, Hieranyagrabha/bevruchting en genezing, Marici/
mystiek licht, Ãditya/devotie, Savitra/ motivatie, Ãrka/water, verdrijver van kwellingen, Bhãskarã/kosmische glans. Uit de
kern van de zon, 16 miljoen graden, daalt afkoelende energie uit 6 gebieden: Fusiekern/energiegeneratie, Stralingsschaal/
stralingsstroom, Convectieschaal/convectiecellen, Fotosfeer/waar foton uitstraalt, Chromosfeer/atmosfeer en Corona/
zonnewindproductie. Arka maakt water. ‘(...)water, dat u van de zon verkrijgt door Mitra en Varuna gefilterd (RV
9.97.42) door de inherente energie van de krachtige: door onze heilige riten en door onze gedachten en zinnen, het Soma
plengoffer.’ (RV 1.139.2). Het water ontsproot uit Vuur, Agni, die de werkelijke oorzaak is van de schepping en schepselen
(RV 10.5.7). Neutrino’s vervoeren: per seconde gaan 65 miljard neutronen per vierkante cm van uw huid (Bloomberg).
Wolken, moeders (gouden Hiranya), houden water vast voor inductie, - en + lading, in het samentrekkingsproces door
straling. Karma van bewoners bepalen wolkenkleuren/ watersoorten in de gebieden zoals: de Zon: goud. Tussen zon-maan:
in pitra loka/voorouders (vol plengoffers) en preta loka vol spoken (geen plengoffers): wit. Aardse bewoners: bruin-zwart.
De 12 energieën worden constant gemaakt. O-zon! Elk aspect domineert 2 uren per etmaal en voegt de maan ’s avonds
begeerte, ziekte of dood toe.
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Water in
de mens
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Water is overal, ook in ons lichaam: 37 liter of 66%. In %: hersenen, 75%; bloed 83%; hart en longen 79%; lever 70%;
spieren 76%; botten 25%; tanden 10%. Volgens de Ayur Veda bestaat het lichaam uit aarde, water, vuur, lucht en
ether. Verdeeld in anatomie (hoofd, ogen enz.), elementen (beenderen, spieren enz.), andere lichamelijke substanties
en vloeistoffen: bloed, gal, speeksel, zaad.Vocht regelt de werking van organen. Srota’s: alle kanalen, vaten, pijpen,
buizen, passages en zenuwbanen. Dhamani: (slag)aderen, darmen, ruggenmerg die lichaamsvloeistoffen geleiden.
En: zenuwbanen. Tantriek regel: spaar je zaad om je jeugd, kracht en leven te verlengen.Ook stemmingen: wind,
woede, onverstoorbaarheid. Ojas, 8ste uit 7 vloeistofextracten: Maagmelksap (Rasa) uit voedsel komt in het hart,
stroomt als voeding via 24 kanalen: 10 omhoog, 10 omlaag en 4 horizontaal. Rasa wordt na 5 dgn bloed, 30 dgn
sperma/eicel en dan vlees. Dit wordt dan been/vet, dat bewerkt, gedroogd en gehard is. Wordt merg. Zaad of
Sukra komt uit dit merg. Het fysiologisch systeem (navel en hart) bevochtigt het lichaam zoals een stroom die een
tuin bevochtigt.’ 6 lagen van de huid bieden zetel/weerstand: 6e/buitenste: water; 5e kou; 4e/pigmentlaag : geeft
aanzien(aura), is ook de zetel van ziekten; 3e tumoren; 2e abcessen; en 1ste/binnenste: melaatsheid. Bouw v/h lichaam:
36 beenderen. 500 spieren. 210 gewrichten. 900 zenuwen. Alles verbonden met vloeistoffen: gal, adem en slijm.
Ook de onzichtbare kanalen in het aura- of lichtlichaam. Bijna alles van water? O Yes! Charisma is een vrouwelijke
gloed. Ojas, gloed van gaven, vermindert zelfmoordaanvallen, mannelijk.

1 juli: Keti Koti (Dag der Vrijheden)
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Water is
spiritueel Geluk
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Ja-la, water, is geluk. Zichtbaar (Ja) en vormloze innerlijke wil (la). De kosmische wijsheid in niveaus: Rig-, Yajur-, Saamaen Atharva Veda verklappen geheimen van het universum. Scheppend Vuur aanbad de Oerenergie. Zo ontstonden
gelukstranen (Anand shroe). Louterwater. (Brh.Up. I.2.1). Voorvader, Brahma, was Apava, een vloeibare scheppende energie,
mannelijk en vrouwelijk: H en O. Zij, allesomvattende zuurstof van de man ‘(...)Sarasvati, gemalin van Brahma, een rivier
uit de hemel, voor ons een hemelbron.’ Voor ver- en oplossing. In den beginne schiep hij dus water, ‘Apa...Aadau. (...) en Zon
of Surya, kiem der wateren(...) Arkan-nacarat; de uit god geborene, die alle dingen manifesteert, de zoon van de hemel (...)’.
(RV 10.37.1; 1.156.3). ‘(...)aarde ...woest en doods...maar Gods geest zweefde over het water.’ (Gen 1:2). Op de Muladhaara
of stuitchakra, de basis in ons lichaam is water. Payasvat ‘water hebbend’ van pit of kracht. Bij de schepping was het
gouden ei in de universele wateren. Een boom bloeit door water en maakt per jaar ong. 15.000 kg zuurstof (O) voor water;
Vanaspati/Agni, een grote boom. (RV 1.13.11).Water (geluk) op Aarde bezorgd door inslag van kometen, transneptunische
objecten of waterrijke asteroïden (protoplaneten) die van buiten de asteroïdengordels op Aarde terechtkwamen. Deels
ontstaan door uitgassen van magma, binnenste/hel van de Aarde. Waterkringloop: ‘Indra maakt regen (...); ‘(...) Varuna,
broer van Agni (RV 4.1.2), wiens vorm water is (...); schenker van water op aarde (RV 1.2.7).’‘(...)water gaat in de loop van de
dag naar boven en naar beneden: wolken geven vreugde aan aarde.’ (RV 1.164.51).

9 augustus: Dag der Inheemsen
9 augustus: Ied Ul Fitre
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Suriname Amazone
Water, vloeiende
onmisbaarheid
Fotografie: Erik Refos
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De gebieden met een groot zoetwaterreservoir zijn: de Antarctische ijskap, de Groenlandse ijskap, meren van Canada
en Rusland (Baikalmeer in Siberie), Amazone met 20% van het natuurlijke zoetwater ter wereld die door het Amazone
regenwoud stroomt. En, Suriname die deel uitmaakt van het Amazone bekken. De bronwatervoorraden van Suriname
zijn miljoenen jaren oud vanaf het Pleistoceen tijdperk. Het is een natuurlijke formatie bedekt met witte zandlagen en
gesteenten. Een natuurfiltersysteem. Zoet en zuiver water behorend tot de beste soort in de wereld. Suriname is het 17e
rijkste land van de wereld op grond van haar natuurlijke hulpbronnen zoals, goud, hout, aardolie, bauxiet, water enz. De
watervoorraadgebieden zijn: de Coropina Belt Formatie, vanaf Lelydorp tot aan de Saramacca en de Suriname rivier, Blauwgrond, Peperpot, Kwarasan en overige districten. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij wint al 50 jaar water voor
drinkwater voor het Surinaamse volk. Het water wordt gezuiverd conform de internationale vereisten. Er zijn een aantal
waterfabrieken in Suriname die kleinschalig actief zijn met het bottelen van bronwater in petflessen voor de lokale en de
exportmarkt. Suriname kan veel geld verdienen in de waterindustrie. De mens drinkt ook water uit putten en opgevangen
regenwater. Ondanks de aardbol voor 2/3de uit water bestaat, sterven per dag in 3e Wereldlanden 10.000 kinderen onder de
5 jaar als gevolg van ziektes door onzuiver water te drinken. Er zijn 70.000 verschillende waterverontreinigingen geidentificeerd. 4 liter benzine vervuilt 2,8 miljoen liter water. De wereldindustrie gebruikt 12.000 giftige stoffen en wordt er per
jaar 450 km3 afvalwater geloosd.
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Top-down
water supply

Fotografie: Erik Refos
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10 oktober: Dag der Marrons
15 oktober: Eid-al-Adha

Vauit het firmament produceert en levert de Zon op 152 miljoen km hoogte water aan ons. De levering geschiedt via
de wolken (regen) en de neutronen (waterstof). De Zon: kern: 16 milj. °C. Oppervlak/huid: 5300°C, heet. Waterstof en
helium vormen de massa. Warm en koud. Kathode (neg), anode (pos). Androgynie! Agni, Energie vult ook de 152 miljoen
km tot10.000 km luchtledige ruimte. Hierin zweven 8000 satellieten. Exosfeer: 10.000- 600km; erg heet. Elders zeer
koud. Einde dampkring. Thermosfeer: 600-450km; 1700-500°C. Mesopauze: 450-80km; -100°C. Mesosfeer: 80-50 km; 70
km: begin wolkendek; -900°C. Ijle lucht. Geen weersverschijnselen. Ionensfeer: 400-80km. Sterrenhemel met meteoren;
lichtgordijnen, poollicht. 4 lagen ionen: D, E, F1+F2 voor radio-uitzendingen. Stratosfeer: 50-18km (30-25 km: Ozonlaag); 0
tot -60°C. Ijle lucht, snelle windbanen of straalstromen onderin. Ozon: ontstaat zuurstof bij elektrische ontladingen met
3 atomen, O3. Ozonlaag maakt leven op aarde mogelijk. Houdt zon-uv-straling tegen. Troposfeer: 18-0 km; -520 op zee tot
+17 °C. De aantrekkingskracht van aarde trekt 80% van alle lucht in de troposfeer. Hierin komen regen, wind, bewolking
(weersverschijnselen) voor. Luchtbeweging doet sterren fonkelen. Aarde: 14°C, omringd door een gassenlaag: atmosfeer
of dampkring die röntgen- en gammastraling tegenhouden. Bevat lucht, water, warmte en fijn stof: 78% stikstof, 21%
zuurstof, argon, koolstofdioxide en andere gassen. Benedenwaarts: Lithosfeer: 0-100 km; 0-500°C. Aardkorst 0-40 km.
Buitenmantel 400 km: bergachtig. Overgangszone-Binnenmantel 900 km. Buitenkern 2900 km. Binnenkern: 6000 km;
5300°C; bergachtige bol van gekristalliseerd ijzer in zee van heet, vloeibaar metaal en waterstof (Juveniel). De aardkern
heeft een straal van 1220 km.
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Diagnose broeikaseffect
en natuurrampen
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Regenwouden beinvloeden alles, atmosfeer tot temperaturen, ook weerpatronen en het leven. De ecologische voetafdruk
van een 100 jarige boom is dat hij jaarlijks 1000 kg vuil/co2 uit de lucht verschoont dmv 15000 kg zuurstof. Bomen
absorberen miljarden tonnen co2 en produceren 25% van alle zuurstof. De VN/FAO zegt dat in 2005 3.69 miljard ha. bossen
de aarde bedekten. Nu is veel gekapt. Analyse van de biosfeer in de zee geschiedt via meting van bladgroengehalte via
licht. Fytoplankton/microben staan hier aan de basis v/h voedselweb: absorberen miljoenen tonnen co2 en produceren 50%
van alle zuurstof. Deze zuurstof vormen grote wolken die over zee uitwaaieren. Als fytoplankton sterven zakt het naar
de zeebodem en onttrekt zuurstof aan het water. Zo ontstaan er dode zones in oceanen: 40 naar 400, o.a.16.000 km2
bij Oregon. Vissen en dieren krijgen een verstikkingsdood. De wind drijft warm opervlakte water de zee op. Koud (dood)
water v/d bodem (zonder zuurstof) stijgt op in die ruimte. Gevolg:Broeikaseffect. De wind verandert in een orkaan. Zelfs
de Atmosfeer verrandert. Hieruit blijkt dat bossen onmisbaar zijn voor mens en milieu. De Lucht bestaat 99% uit stikstof
en zuurstof, 1% uit kooldioxide, CO2, de vervuiler. Energiebehoefte: 7 miljard mensen veranderen onze atmosfeer. Van 260
kcal, all-in naar 9500 kcal. Dit is 3800x meer. Vanwege auto, huizen, films internet enz.Verh. totaal gewicht van het leven
op aarde in %: Mens: 0,2; mieren: 0,2; krill 13x0,2; planten 3800x0,2. Microben en bacteriën: 80% totale gewicht des levens.
We hebben 1,3 kg microben in ons lichaam.

23 november: Divali
25 november: Srefidensi (Onafhankelijkheidsdag)
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Reiniging
Broeikaseffect:
Zuiver water
zuivert milieu

december 2013

week 48 49 50 51 52
1
m
2 9 16 23 30
d
3 10 17 24 31
w
4 11 18 25
d
5 12 19 26
v
6 13 20 27
z
7 14 21 28
z
1 8 15 22 29

25 december: 1e Kerst
26 december: 2e Kerst

Zuiver water (RV 10.93.6) heeft een helende werking op de kosmos. Deze medicijn ontstaat door mantravibraties bij
offerceremonien op astrologisch momentum. Opstijgende ‘boterrook’ van vuuroffer (yajna) kan krachten in de hemel
mobiliseren om zuiver water te produceren. HERSTEL-KOSMISCHE-RITME. Indra, gemotiveerd door de ceremonie, maakt
dan blazende en rollende wolken; combineert de 2 ladingen (- en +) van elektriciteit. Maruts, leiders van het universum,
draaien hemel en aarde als een wiel en wekken straling. (RV 5.30.8). Waterwolken worden bijeen gedreven voor de
ladingceremonie, inductie. Donder duwt de lading bij elkaar. Indra komt als bliksemflits! Mitra en Varuna (kathode en
anode) transformeren bij dit proces ook de gecondenseerde damp van de aarde tot helder zuiver water met zuurstof
(Praanavaayu). Spirituele Milieuparameters leveren helende energie uit alle delen van het universum bij milieuverschoning:
Agni (aarde), Zon (firmament) en Indra (hoogste hemel). Bij dit proces vermengt Vuur ghi (boter) en ingrediënten met
mantra’s en handgebaren. Een zalvend ‘ensemble’; ‘Heilige kennis’ (SV 438). Regels, afspraken, technieken, standaards,
programmadata, netwerken zijn zowel fysiek als astraal vereist. ‘...priesters, als vrienden, een plengoffer...stemt u er in toe
om naar de rite van de aanbidders te komen.’ (RV 1.51.2). Mens en hemel communiceren holistisch met yajnaprotocollen
(SV 91). Een Milieuverschoningsprogramma vereist: priesters, sacrale mantra’s, vuuroffermateriaal en water in koperen kan
(virus- en bacterievrij). Priesters met samskaaras (sacramenten) zijn bevoegd/beëdigd voor dit werk. Wie over ‘heefsel’
beschikt kan innerlijke potenties via inwijding activeren en versterken met energie uit de 3-voudige natuur (parameters),
bhur/fysiek-, bhuva/astraal- en svaha/causaaldeel, voor hyperlink met en voor bovennatuurlijke krachten.
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http://bijenpark.nl/pdf/bz_20_2.pdf
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WATER EN BROEIKASEFFECT
De ene zijn dood is de andere zijn brood. Ijs op noordpool maakt plaats voor olie. Landen en bedrijven kijken begerig naar de
ongerepte Noordpool. ‘The Future We Want’ is het slotdocument van de VN in 2012. Nederland trekt aan de bel. ‘De druk op
natuurlijke hulpbronnen als land, zoetwater, bossen en zee zal exponentieel toenemen als de wereldbevolking groeit van de
huidige 7 miljard naar 9 miljard mensen in 2050. Een groeiende middenklasse in ontwikkelingslanden en steeds meer mensen
die een westers consumptiepatroon nastreven, in combinatie met vergrijzing in het westen, onderstreept de noodzaak van reflectie op ons besturingsmodel (...).’ De staat van het milieu is van fundamenteel belang voor het voortbestaan van de
mens.World Resources Institute en de Wereldbank melden dat gebruik van de natuurlijke hulpbronnen als water en land de
komende decennia met een groeiende wereldbevolking zal toenemen. De Wereldbank en CIA-World Factbook hebben Suriname
beoordeeld als het 17e rijkste land van de wereld op grond van zijn goud, olie, diamanten en andere natuurlijke hulpbronnen.
Suriname is een deel van het Amazone regenwoud. Veel schoon water dus.
Lees meer … in onze kalender 2013.
We wish you a happy and prosperous New Year 2013.
Management

Surichange Bank NV groeit elk jaar met meer dan 30%.
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