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Actueel / Maatschappij

Risaalah TV

Islam domineert debat V.S.

Spirituele documentaire: WATER...
Uitzending: zondag 25 maart en 1 april
Tijd: 9:00 a.m.
Zender: RBN TV, kanaal 5 (Nickerie 9)

Islam en de Islamitische Sharia blijken een
belangrijke plaats in te nemen in de
Amerikaanse verkiezingsdebatten van de
Republikeinen, in de hoop daarmee de
presidentsverkiezingen in november in hun
voordeel te kunnen beinvloeden. De meeste
Republikeinse kandidaten tonen nu een
hardere visie naar de Islam toe. Ze hopen
zodoende een overwicht te krijgen op de
meer gematigde Democratische president
Obama.

Wereldwaterdag wordt sinds 1993 jaarlijks herdacht op 22 maart,
nadat de Verenigde Naties in 1992 een resolutie hierover hadden
aangenomen. De VN lidstaten worden opgeroepen op die dag de
mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken.

Een soortgelijke emotioneel geladen strijd
tegen de Islam kennen we al van de
Nederlandse politicus Wilders. Ook hij
gebruikt regelmatig haatzaaien tegen de
Islam als middel om zodoende continu in de
schijnwerpers te blijven.

Wij mensen bestaan gemiddeld voor zo’n 70 % uit water, maar
belangrijke organen (hersenen, 85%) en orgaansystemen (bijv. het
lymphestelsel) bestaan hoofdzakelijk uit water. Dat water wordt belast
met frequenties van schadelijke stoffen en in explosief
toenemende mate met frequenties door elektrosmog. Deze
frequenties verstoren een zuivere informatieoverdracht in
onze lichaamsvloeistoffen, met als gevolg een verstoring
van lichaamsprocessen.

Water is heel belangrijk voor het voortbestaan van de mens. Vandaar
ook dat in één van de millenniumdoelen is opgenomen dat het tekort
aan veilig drinkwater in 2015 moet zijn gehalveerd.

Dit zijn technische frequenties, met een ander karakter dan
natuurlijke frequenties, waardoor ze verstorend werken op de
biologische frequenties die onze lichaamsprocessen sturen. Vandaar
dat een veel grotere groep mensen steeds meer klachten heeft, zoals
hoofdpijn, slaapstoringen, concentratie- en leerstoringen, innerlijke
onrust, hyperactiviteit, hartritmestoringen en verzwakking van het
immuunsysteem. Het is daarom essentieel zoveel mogelijk te doen om
ons water energetisch te zuiveren..!
Water is dus nog steeds een mysterie voor ons. De film 'WATER' toont
tal van fascinerende aspecten van water. Deepak Chopra
Religie / Filosofie
zegt over deze film: “De film ‘WATER’ toont ons aan dat
onze gedachten een effect hebben op onze externe
De Koran en olijf
realiteit. Stel je nou toch eens voor wanneer mensen zich
bewust gaan worden van hun potentieel aan creativiteit..!
Olijfolie, in vroegere tijden het ‘vloeibare goud’ genoemd,
Films zoals deze, geven me hoop dat er een opkomend
heeft talrijke voordelen voor de gezondheid. Bijvoorbeeld,
en intelligent collectief is, dat de problemen van de wereld
is rijk aan vitamines, mineralen, enkelvoudige kan oplossen!”

onverzadigde vetten (heilzaam tegen hart- en vaatziekten)
en anti-oxidanten (beschermen onze cellen tegen
veroudering; werken cholesterolverlagend).
Olijfbladeren kunnen gebruikt worden tegen hoge
bloeddruk. Geen wonder dat Allah in Koran 95:1
zweert bij de olijf om de waarde ervan te
benadrukken: “(Ik, Allah, zweer) Bij de vijg en
de olijf.”
Olijf staat 7 keer vermeld in de Koran,
t.w.: 6:99; 6:141; 16:10-11; 23:20; 24:35;
80:29 en 95:1. Vijg komt 1 keer voor.
Ook vijgen bevatten veel vitamines en
mineralen,
en
verlagen
het
cholesterolgehalte.

Zolang we ons kunnen herinneren, heeft water onze
wetenschappers, filosofen en theologen bezig gehouden,
om expliciet en impliciet de eigenschappen van water te
begrijpen. Eigenschappen die fenomenaal zijn en buiten
de bestaande wetten van de natuur lijken te vallen. In de
film zie je recent onderzoek, adembenemende
ontdekkingen door onderzoekers van over de hele
wereld. Bijvoorbeeld het gebruik van ‘gestructureerd
water’ in de land- en tuinbouw...

Water kan ook als essentieel middel worden gebruikt voor
het behandelen van de meest serieuze ziektes. Er
wordt zelfs gesproken over de mogelijkheid om
water te gebruiken als communicatiemiddel, waarbij
het de mogelijkheid heeft om boodschappen te verbergen,
Uit olijf verkrijgt men olie voor zowel inwendig als en deze sneller dan licht te transporteren. Water is zo
uitwendig gebruik. Koran 23:20 zegt: “En een boom uniek, en zo diepgaand, dat het grootste geheim van
water nog ontsluierd moet gaan worden!

(olijfboom) die groeit op de berg Sinaï, die olie (voor
gebruik in de keuken) en genoegen (olie voor gebruik in
de cosmetica) voortbrengt voor de eters (gebruikers).”
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Gebruik
olijfolie (om je eten te bereiden) en smeer het over jullie
lichamen (op je huid en haar), omdat het een gezegende
boom is." Ook heeft hij gezegd: “Gebruik olijfolie en
smeer er mee in (op je huid en haar), want het bevat
genezing voor zeventig (c.q. vele) ziektes waaronder
lepra.”
Tot slot enkele op- en aanmerkingen.
1) Koran 95:1-3 verwijst naar de profeten Jezus (vijg en
olijf), Mozes (berg Sinaï) en Mohammed (veilige stad
[Mekka]) (vrede zij met hen).
2) Koran 95:1: “(Ik, Allah, zweer) Bij de vijg en de olijf.”
Figuurlijk zou de vijg kunnen verwijzen naar de
gelijkenis van de vijgenboom in het Nieuwe Testament,
Matthéüs 24:32; Markus 13:28 en Lukas 21:29. En de
olijf naar de zeer belangrijke rede van Jezus op de
Olijfberg over de Eindtijd profetie (Matthéüs 24 en 25).
3) Koran 24:35, waarin de woorden 'gezegende
olijfboom' voorkomen, gaat over het Licht van de Islam
dat op wonderbaarlijke wijze is aangestoken, universeel
is en niet meer uitgedoofd zal kunnen worden. Zie in dit
verband ons artikel ‘I have a dream’ in Ar-Risaalah van
19/5/2011.
Ahmad Jhawnie
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Spiritueel
Als...
Als je met bezonnen hoofd
alom beroering kunt aanschouwen,
Paniek en dreiging om je heen
met kalme blik kunt gadeslaan;
Als, waar and'ren aan je twijf'len
je jezelf kunt vertrouwen
maar toch die twijfel aan je trouw
ook kunt vergeven en verstaan;
Als je wachten kunt,
het juiste tijdstip met geduld verbeiden.
En, als een lastertong je treft
de leugen slechts met waarheid keert.
Als, vervolgd door haat,
je tot geen wrokgevoel laat verleiden;
En daarbij nimmer je deugdzaamheid of wijsheid
paradeert:
Als je dromen kunt - nochtans
je niet door dromen laat regeren;
Als je denken kunt,
maar niet je heil zoekt in gepeins alleen,
Als je alle wisselingen
van het noodlot kunt trotseren,
En rustig koers houdt, langs
de klippen van triomf of rampspoed heen;
Als je kunt verduren, dat een schelm
het woord, door jou gesproken,
Verdraaid, vervalst, en dan voor goede munt
verkwanselt aan een zot;
voor je ogen wordt gebroken
Je het weer opbouwt, met gereedschap
deels versleten, deels kapot:
Als je met je fondsen,
door je vlijt en spaarzaamheid verkregen
Een bod naar rijkdom hebt gedaan
een sprong gewaagd naar nog meer gewin,
En het mislukt, en al je leed
heb je voor iedereen verzwegen
Je hand grijpt weer de ploeg,
en je begint opnieuw bij het begin;
Als je, als het moet, je zinnen
en je zenuwen kunt dwingen
Je doel te dienen, ook al ging
hun energie reeds lang teloor;
Opdat je met een laatste ruk
je aan hun vermogens kunt ontwringen,
Waaruit je onverwachte wilskracht put
voor het bevel: "Zet door!"
Als je met de menigte,
maar ook met groten kunt verkeren,
Moreel en geestelijk de kern
van beide in je hart omvat;
Indien een welmenend vriend,
noch een fel-verbitterd vijand je kan deren;
Als eenieder voor je meetelt,
maar je niemand overschat;
Indien je nooit een kostbare minuut
onnuttig laat verlopen,
maar elke verdiende seconde
dient en arbeidt naar Gods plan
Dan ligt de weg naar vrede,
voorspoed en voldoening voor je open,
En - wat oneindig meer betekent dan, mijn zoon, ben je een Man!
© Rudyard Kipling

Citaat van de week
“Wetenschap zonder religie is lam.
Religie zonder wetenschap is blind.”
Albert Einstein

