
Eerste aardespiegelartikel:  (febr. 2012) 

(Dit artikel werd door de redactie geweigerd. Het zou niet voldoen aan de 
door de redactie gehanteerde ‘kwaliteitscriteria”. Na die weigering volgde 

een gesprek. Ik besloot toch nog een tweede artikel te schrijven.)  

 
 

2012: jaar van crisis en transformatie 
 

Op de vraag van Jac Hielema aan de lezers van de Aardespiegel wat er dit 
jaar staat te gebeuren wil ik allereerst wijzen op het boekje dat ik destijds 

over 2012 geschreven heb en dat is verschenen in de serie van acht 
boekjes over Spiritualiteit en Actualiteit(9). Is het een idee daar in een 

volgend nummer van de Aardespiegel een boekbespreking aan te wijden, 
als bijdrage tot een antwoord op jullie vraagstelling?  

 
NIEUWE WET 

 
Als aanvulling van wat er in dat boekje staat zou ik nog het volgende 

willen toevoegen. De aanwijzingen stapelen zich op dat de crisis op het 

gebied van politiek en economie naar een hoogte- of beter gezegd 
dieptepunt aan het ontwikkelen is. Waar dat toe leidt moeten we zien af te 

lezen uit de gebeurtenissen die zich nu langzaamaan beginnen af te 
tekenen. President Obama (no, we can’t…) heeft het Amerikaanse volk 

een Nieuwjaarsgeschenk gegeven, door op 31 dec. 2011 een wet te 
ondertekenen die het mogelijk maakt om Amerikanen nog meer en 

makkelijker op te pakken en vast te houden zonder vorm van proces. Dat 
konden ze al buiten Amerika (Guantanamo Bay) maar nu dus ook binnen 

Amerika. Hij schrijft een heel commentaar bij die wet om te vertellen hoe 
ongelukkig hij is met een heleboel bepalingen die daarin staan. Maar hij 

stuurt hem niet terug naar Senaat en Congres ter verbetering en 
aanpassing, noch gebruikt hij zijn veto-recht om hem ongedaan te maken, 

maar hij zet er toch zijn handtekening onder (1). Misschien is dat wel een 
van de ergste dingen die we momenteel meemaken, niet de verstokte 

diehards van materialisten, frauderende bankiers of corrupte politici, maar 

mensen die beter weten, ergens nog iets van moraal hebben, die op 
belangrijke plaatsen zitten en allerlei dingen zouden kunnen veranderen 

en verbeteren, maar dat niet doen, ze resigneren, ze deinzen terug en 
huilen mee met de wolven in het bos. Ook in Nederland kennen we die 

situatie: één iemand met karakter en moed is in staat om dit 
afschuwelijke afbraak-kabinet naar huis te sturen, één van de twee, want 

er zijn twee mensen die vanuit hun moraliteit hier eigenlijk allang geen ja 
meer op kunnen zeggen, maar toch onder druk van hun partijgenoten al 

hun kritiek en dissidente meningen inslikken en dit rampenkabinet in het 
zadel houden. Een grote meerderheid in Nederland (de hele oppositie en 

tenminste 1/3 van alle CDA-leden) zou hen heel dankbaar zijn, als ze voor 
één keer hun rug recht hielden… 

 
KAMPEN  



 

Direct na ondertekening door Obama op zijn vakantie-adres in Hawaï werd 
het vervolg van deze wet bekend: de FEMA gaat zijn concentratiekampen 

bemannen, zodat ze binnenkort functioneel worden.(2) De FEMA, het 

Federal Emergency Management Agency, is een organisatie die opgezet is 
voor hulp bij rampen. Zij waren al eerder in het nieuws in 2009. Toen 

stonden ze klaar om bij de te verwachten pandemie samen met het leger 
massale gedwongen inentingen uit te voeren, wat toen op het laatste 

moment werd afgeblazen(3). Het wonderlijke nu is dat de FEMA een 
embleem heeft van de bekende Amerikaanse witkopadelaar die pijlen en 

olijftakken in zijn klauwen heeft onder de driehoek van de piramide, net 
zoals dat op het dollarbiljet staat. Maar daaromheen staat hier de tekst: 

pace ac bello merita 

                     .  

Nu kan die zin twee dingen betekenen: 1 ik dien (als soldaat) ten behoeve 

van oorlog en vrede (wat misschien wel bedoeld is) maar ook 2 ik verdien 
(geld) aan oorlog en vrede, wat misschien meer overeen komt met de 

werkelijkheid. Want degenen die deze kampen (het lijken inderdaad 
concentratiekampen) heeft gebouwd is dezelfde die de Abu Hraib 

gevangenis in Bagdad en Guantanamo Bay op Cuba heeft gebouwd en dat 
is het bedrijf Halliburton. President directeur van dit bedrijf is Dick 

Cheney, voormalig vice-president onder George W.Bush. Onlangs werd 
bekend dat Halliburton miljarden heeft verdiend aan de oorlog in Irak, die 

Cheney als vice-president zelf had uitgeroepen. Halliburton verdient ook 

aan de exploitatie van gevangenissen, krijgt belastinggeld voor elke 
gevangene die zij opnemen. Vandaar dat de Amerikaanse gevangenissen 

nu overvol zitten, terwijl er niet méér misdaden worden gepleegd….! 
 

VOORSPELLING 2012 



 

De Indiase palmbladbibliotheken die de individuele lotgevallen van 
mensen kunnen voorspellen (zie mijn boekje over 2012), maar die soms 

ook beschrijvingen geven over de wereldontwikkelingen, beschrijven een 

wereldwijde economische crisis die in 2008 begint (ik las dit al in 2005 
lang voordat er sprake was van die crisis…) en in 2012 zijn dieptepunt 

beleeft als de Amerikaanse overheid geen geld meer heeft om zijn 
soldaten en ambtenaren uit te betalen (wat vorig jaar even dreigde maar 

toen voor een jaar weer werd bezworen). Dat zou dan tot burgertwisten 
en opstanden in de grote steden van Amerika kunnen leiden.(3) Dus dan 

zitten die kampen binnen de kortste keren boordevol… En als die kampen 
vol zitten, wordt Halliburton schatrijk… 

Steeds meer bedrijven in Amerika verdienen aan rampen. Naomi Klein 
suggereert in haar boek The Shockdoctrine (4) dat een deel van die 

rampen zelfs wordt gecreëerd om er aan te verdienen. Zij noemt dat het 
rampenkapitalisme. Even tussendoor: Halliburton leverde ook de boorkop 

die ging lekken in de golf van Mexico. Zij waren dus de hoofdschuldigen 
van die ramp en niet BP die voor alle kosten moest opdraaien. En passant 

verdiende Halliburton miljoenen door chemicaliën te leveren voor de 

opruiming ervan… (5) Dat dit een ramp was met voorbedachten rade 
weten we ook doordat het bedrijf Goldman Sachs drie weken voor de 

ramp een groot pakket aandelen van BP verkocht en speculeerde met een 
mogelijk groot verlies van dat bedrijf. Goldman Sachs en Halliburton 

blijken dus hierin nauw samen te werken.  
 

GOLDMAN SACHS 
 

Nu begint het puzzelplaatje volledig te worden, want wie zitten er op alle 
belangrijke posities in Europa? Goldman Sachs. Mario Draghi die in 2001 

voor Goldman Sachs een miljardenlening verstrekte aan Griekenland en ze 
vertelde hoe ze dat buiten de boeken moesten houden om toe te kunnen 

treden tot de EU zit nu aan de geldkraan van de ECB, waar hij onlangs 
nog grote leningen (500 miljard!) tegen 1% (!!) aan de banken 

verstrekte… Premier van Italië is nu Mario Monti, medewerker van 

Goldman Sachs, premier van Griekenland is nu Papademos, medewerker 
van Goldman Sachs. En Goldman Sachs werkt nauw samen met de grote 

bedrijven zoals de oliemaatschappijen (George W.Bush), Halliburton (Dick 
Cheney) en Gilead Inc. Dat is het bedrijf dat wereldwijde vaccinaties 

levert. Behalve vaccinaties en Tamiflu is dit bedrijf gigantisch rijk 
geworden aan aspartaam (een uiterst giftige zoetstof E-951) en aan 

psychofarmaca, die vaak als bijwerking hebben dat ze mensen aanzetten 
tot moord en zelfmoord (staat zelfs op de ellenlange lijst van bijwerkingen 

op de bijsluiter). En dit bedrijf wordt geleid door Donald Rumsfeld, 
minister van Defensie onder George W.Bush. We beginnen iets te 

ontdekken: deze mensen kennen elkaar, sterker nog ze werken nog 
steeds samen. Samen met de bankiers van Goldman Sachs en de andere 

FED-leden hebben ze langzamerhand de hele wereld in hun greep. Veel 
van wat er gebeurt wordt door hen georganiseerd. Maar wat is precies het 



plan daarachter?  Een van de dingen is dat er hard wordt toegewerkt naar 

een wereldregering. Vandaag nog (25 januari 2012) begint er in Davos 
een vierdaags economisch wereld forum. Aanwezig zijn 40 (!) presidenten 

en minister-presidenten van de meeste belangrijke landen en 2600 (!) 

politici, ondernemers van de 1000 grootste bedrijven ter wereld en veel 
wetenschappers. Je zou daarover toch iets in het journaal verwachten, 

maar niets daarvan: alles is geheim. In een eerdere bijeenkomst sprak 
men over een wereldregering, nu over de wereldeconomie. Onderwerp: 

De grote transformatie – de vorming van nieuwe modellen. Er zijn vier 
hoofdrichtingen voor die ‘modellen’: Groei en ondernemingen, 

leidersrollen en innovaties, stabiliteit en grondstofexploitatie, sociale en 
technologische modellen. Nou dan voel je al wel waar het heengaat… 

We worden in modellen geduwd, we krijgen rampen over ons heen, we 
worden in allerlei crisissen betrokken en het eindresultaat is dat men ons 

van onze vrijheid wil beroven. Via economische modellen en structuren 
naar een autoritaire wereldregering, waar al heel wat stappen voor gezet 

zijn (zie mijn boekje over Europa). En de mensen moeten daarbij dom 
worden gehouden, angstig gemaakt en beroofd van hun ik. 

 

WERKING VAN VACCINATIES  
 

Vaccinaties zijn eigenlijk bedacht  ter preventie van ziektes, maar steeds 
meer blijkt dat er stoffen bijgemengd worden die allerlei ziekmakende 

bijwerkingen blijken te hebben. Want dat is het erge van vaccinaties: ze 
kunnen leiden tot autisme en dementie. Mensen zullen door deze stoffen 

steeds minder toegang kunnen krijgen tot hun zielegeestwezen. Dat doen 
vooral de bijgemengde stoffen, zoals bijvoorbeeld thiomersal, als 

kwikverbinding verboden om ratten mee te vergiftigen, maar toegestaan 
als bijmengsel in prikken. En de laatste tijd zit er vooral ook veel 

aluminium in vaccinaties. In een documentaire op de televisie was onlangs 
een uitzending over de gevaren van aluminium, vooral Alzheimer, autisme 

en een nieuwe ziekte die macrophagische myofascites heet, die snel om 
zich heengrijpt. Deze ziekte begint als spierziekte maar tast later ook de 

zenuwen en de hersenen aan en kan zelfs tot een wakkere coma 

leiden.(6)  Aluminium zit overal in, in brood (gist), in veel verpakt 
voedsel, in cosmetica en niet te vergeten in de chemtrails, kunstmatige 

wolken die gevormd worden door rasterwerken van uitlaatgassen waar 
aluminium en bariumdeeltjes aan zijn toegevoegd, en die zogenaamd 

bedoeld zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zodat men 
nog vijftig jaar langer door kan gaan met de vervuiling door fossiele 

brandstoffen zoals olie. Er wordt dus een grote aanval uitgevoerd op onze 
vrijheid en ons Ik via stoffen en substanties die in ons leefmilieu worden 

ingebracht of via vaccinaties in ons lichaam worden ingebracht (7). 
 

RAADGEVINGEN UIT 1917 
  

Maar wat moeten, kunnen we er tegen doen? Om te weten wat we zouden 
moeten doen in de huidige wereldsituatie is het interessant om te rade te 



gaan bij Rudolf Steiner die in zijn voordrachten uit 1917 tot en met 1924 

uiterst actueel is. Allereerst in een tweetal voordrachten die hij hield in 
1917, die onlangs - prima vertaald in het Nederlands - zijn uitgegeven 

onder de titel Licht en Schaduw (8). Hij wijst daarin zoals in veel van zijn 

voordrachten uit die tijd op de werking van occulte broederschappen. Hij 
zegt daarin dat het sinds 1841, het hoogte- of dieptepunt van het 

materialisme steeds moeilijker wordt voor mensen om de verbinding te 
vinden met de spirituele werkelijkheid: 

 “Duistere krachten proberen de mensen in verwarring te brengen, zij 
willen verhinderen dat er een juiste relatie tot stand komt met de 

spirituele waarheden, zij willen het heilzame doel van de spirituele 
waarheden van de mensen weghouden”.  

En dan vervolgt hij: 
“Dit kan men alleen tegenwerken, door een precies inzicht te hebben, 

door het helder doorzien van deze zaken. Bepaalde occulte 
broederschappen stellen zich als opgave het tegendeel te bereiken; zij 

willen deze wijsheden alleen in hun binnenste kring behouden om ze te 
benutten voor hun eigen machtswellust. In deze strijd staan wij nu. Aan 

de ene kant bestaat de noodzaak de mensheid zo te begeleiden dat zij 

inzicht krijgt in de spirituele wijsheden; aan de andere kant staan besloten 
occulte broederschappen van de ergste soort, die deze wijsheden juist niet 

tot de mensen willen laten doordringen, zodat de mensen geen inzicht 
krijgen in de geestelijke wereld, onwetend blijven en dat zij, die zich in die 

gesloten broederschappen bevinden, dan van hun kant hun 
samenzweringen kunnen uitvoeren. In de gebeurtenissen van 

tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot 
onheil met zich meebrengen als mensen niet willen doorzien dat zulke 

complotten plaatsvinden”…  
 

SAMENZWERINGEN EN COMPLOTTEN  
 

Met andere woorden: het is uiterst belangrijk om samenzweringen en 
complotten van occulte broederschappen goed te doorzien. Een sterk 

pleidooi van Rudolf Steiner om je te verdiepen in de achtergronden van 

het nieuws, zoals we dat hierboven probeerden te doen en in de 
complotten en samenzweringen van occulte broederschappen, doen we 

dat niet dan ontstaat er groot onheil. In tegenstelling tot Arjen Nijeboer 
(zie zijn artikel in aardespiegel van 26 januari) ben ik niet zo bang voor 

complottheorieën. Wel heeft hij gelijk als hij zegt dat je daarbij niet 
oppervlakkig te werk moet gaan, maar er zijn complotten en 

samenzweringen en die moeten we goed zien. Kijk naar de feiten en je 
ziet overal hoe kleine groepen mensen aan steeds meer touwtjes trekken. 

Kijk wat ze willen, soms spreken ze dat zelfs zelf uit, zoals David 
Rockefeller die de journalisten bedankte dat ze 40 jaar zwegen over de 

Bilderbergconferenties, “zodat wij”, zo zei hij, “verder konden 
voortschrijden in de richting van een wereldregering”. En hij voegt daar 

nog aan toe: De bovennationaliteit van een intellectuele elite en van 
wereldbankiers is zeker te verkiezen boven het nationale 



zelfbeschikkingsrecht van de laatste eeuwen”. Zo wordt daar dus gedacht. 

Duidelijker kan het toch niet…. “Over die wereldregering wordt al heel 
lang gepraat (zie mijn boekje over Europa in de reeks Spiritualiteit en 

Actualiteit)(9) nu moeten we maar eens tot daden overgaan”, zeiden de 

26 regeringsleiders bijeen in Evian-les-Bains in oktober 2008, een 
bijeenkomst waar niemand in Nederland iets over wist… We moeten 

proberen te kijken wat er gebeurt en waarom…  
Eerder in deze zelfde voordracht heeft Rudolf Steiner het volgende 

gezegd:  
“In dit materialistische tijdperk streeft men er in bepaalde kringen naar 

om de spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk 
te maken; om de mens zo ver te brengen dat hij, gewoon door zijn 

zielegesteldheid, door zijn karakter al het spirituele zal verwerpen en het 
als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige 

mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden. Er zal een 
verlangen ontstaan dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het 

spirituele, het geestelijke, waanzin is. Men zal dit proberen te bereiken via 
inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziektes heeft 

ontwikkeld, zal men ook vaccinaties ontwikkelen die het menselijk lichaam 

zo beïnvloeden dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal 
bieden. Men zal de mensen inenten tegen de aanleg voor geestelijke 

ideeën. Daar zal men ten minste naar streven, zodat de mens al in zijn 
kinderjaren de drang naar het geestelijk leven verliest”. Interessant is dat 

Rudolf Steiner al in 1917 weet en zegt dat men via vaccinaties zal 
bewerkstelligen dat de mens (dat gebeurt nu dus via autisme of 

dementie) niet meer in staat zal zijn de toegang te vinden tot zijn 
zielegeestwezen. Wat Rudolf Steiner in deze voordracht bepleit is dat de 

mens met dubbele kracht probeert om een zo concreet mogelijke 
verbinding te vinden tot de geestelijke wereld, dat is het algemene 

geneesmiddel, de algemene therapie: contactlegging met gestorvenen, 
contactlegging met engelwezens, een meditatief bewustzijn. 

 
OCCULTE BROEDERSCHAPPEN EN DE WERELDREGERING  

 

In december 1919 komt hij opnieuw op die occulte broederschappen 
terug. In een extravoordracht die hij geeft de dag nadat hij de cyclus over 

de opgave van Michaël (10) heeft afgerond en die hij invoegt als de trein 
naar Stuttgart niet gaat waar hij de oprichting bij zal wonen van de grote 

economische associatie van bedrijven onder de naam Die Kommende Tag 
zegt hij ondermeer het volgende: “Om te beginnen heeft het Engels-

Amerikaanse geestesleven meer occulte genootschappen dan waar ook ter 
wereld en deze oefenen een veel sterkere invloed uit dan de meeste 

mensen denken”. En iets verder: “Er is door de geciviliseerde mensheid 
gedurende de hele wereldgeschiedenis nog nooit zoveel gelogen als in de 

laatste vijf, zes jaar. In het openbare leven wordt bijna nooit de waarheid 
gezegd, bijna geen woord dat door de wereld ging was waar. Terwijl deze 

stroom uitmondt in de leugen, mondt de andere stroom uit in de 
zelfzucht. En als een economisch leven, zoals het Engels-Amerikaanse, dat 



zich tot wereldheerschappij wil opwerken (!), zich niet laat doordringen 

met een zelfstandig geestesleven en een zelfstandig staatsleven, dan 
mondt het uit in de derde afgrond van het mensenleven. De eerste 

afgrond is de leugen, de ontaarding van de mensheid door Ahriman. De 

tweede is de zelfzucht, de ontaarding der mensheid door Lucifer. De derde 
is op fysiek gebied ziekte en dood, en in de gebieden van de cultuur: 

ziekte en dood van de cultuur. Als de Engels-Amerikaanse wereld de 
wereldheerschappij verwerft zal deze zonder de driegeleding cultuurdood 

en cultuurziekte over de wereld brengen, want deze zijn een gave van 
Asuras, zoals de leugen een gave van Ahriman is en de zelfzucht een gave 

van Lucifer. De derde, die zich waardig bij de andere schaart, is een gave 
van de asurische machten. 

 
DRIE STAPPEN VOLGENS RUDOLF STEINER 

 
1. Het doorzien van de complotten van de occulte broederschappen is 

de eerste stap die Rudolf Steiner ons aanreikte in 1917.  
2. De noodzakelijke uitwerking van de driegeledingsgedachte geeft hij 

hier in 1919 als tweede stap om ons te redden voor de cultuurdood 

die dreigt als de westerse economie doorgaat in de richting van een 
wereldregering. Grote kosmische tegenkrachten zijn hier samen 

gekomen, hebben zich verenigd. Wordt het ons teveel, zijn de 
krachten te groot? Kunnen we werkelijk iets doen en veranderen? 

Verrassend is dat Rudolf Steiner na deze schildering van deze drie 
afschuwelijke tegenmachten de voordracht aldus voortzet: “Aan 

deze dingen moet men het enthousiasme ontlenen, dat de vlam zal 
ontsteken om werkelijk wegen te vinden, om zoveel mogelijk 

mensen de ogen te openen. Voor degenen die inzicht in dit alles 
hebben gekregen is het nu hun taak, de mensheid voor te lichten” 

een enthousiasmerende oproep om niet bij de pakken neer te zitten 
maar juist actief te worden en over dit soort inzichten en gedachtes 

te vertellen.  
3. En hij besluit de voordracht met de zinsnede: “Vandaag heb ik 

alleen maar een gevoel in u willen wakker roepen dat u vertelt, dat 

het tegenwoordig werkelijk het belangrijkste sociale werk is, om de 
mensen tot in de verste omtrek wakker te schudden”. Dat is de 

derde stap die we moeten doen: we moeten de mensen wakker 
schudden voor de inzichten in wat de broederschappen willen, voor 

de alternatieven die er bestaan en mogelijk zijn en voor de 
werkelijkheid van de geest.  

 
SKULL AND BONES 

  
Veel van de mensen die in de eerste helft van dit artikel werden genoemd 

behoren tot geheime groepen, tot occulte broederschappen. Van de 
broederschap waar George Bush deel uitmaakt is de naam bekend: Skull 

and Bones. Om ingewijd te worden in deze broederschap, die ook wel de 
broederschap des doods wordt genoemd, moet je in een doodskist liggen 



en alle geheimen van je ik prijsgeven. Je wordt ont-ik-t en de 

broederschap neemt voortaan de plaats in van jouw ik, je doet 
gehoorzaam alles wat de orde wil en zegt. 

Er wordt gesproken over een incarnatie van Ahriman. Ahriman is een 

gevallen aartsengel, een groepswezen. Je zou ja dan dus ook kunnen 
voorstellen dat Ahriman incarneert in een groep van mensen. Het moet 

een groep zijn die probeert een aards materialisme te grondvesten, een 
tirannie, een wereldregering. Een groep die zijn doel bereikt met oorlog, 

vernietiging en vervuiling. En waarom zou Ahriman, die ook de 
doodsengel is, daarbij niet kiezen voor een groep die als embleem heeft 

het teken van een schedel met twee gekruiste botten, beeld van de dood, 
van vergif, van gevaar en piraterij en die voorop loopt in de vestiging van 

een Anglo-Amerikaanse wereldoverheersing via de economie.  
 

ALERTGROEPEN  
 

Maar de strijd van Michaël tegen Ahriman wordt nu ook gevoerd door 
mensen, door een kleine groep die probeert te zien wat er gebeurt, die: 

1. De complotten van de broederschappen probeert te doorzien 

2. Die probeert alternatieven te vinden voor het bestaande  
3. Die de mensen wakker wil schudden en hierover vertellen 

Sinds een aantal jaren werken we met een aantal werkgroepen, die zich 
Alertgroepen noemen. Ze zijn ontstaan na lezingen over het 

wereldgebeuren vanuit de vraag wat we aan deze wereldontwikkeling 
kunnen doen en veranderen. Veel van wat in de eerste helft beschreven 

wordt hebben we met elkaar ontdekt. Veel van wat in de tweede helft 
beschreven wordt proberen we te realiseren en in praktijk te brengen. We 

doen dat bijvoorbeeld ook door te proberen gemeenschappelijk te 
mediteren. We gebruiken daarvoor o.a. een Christusspreuk, die Rudolf 

Steiner gegeven heeft aan Emile Leinhas, vele jaren lang directeur van de 
economische associatie Der Kommenden Tag. Hij staat niet in de 

Wahrspruchworte en is niet bij heel veel mensen bekend. Misschien dat 
meer mensen iets willen met deze Alertgroepen, in Den Haag, Zeist, 

Appelscha en Amsterdam, of met ons meemediteren dan kunnen ze 

contact opnemen met mij (11) of met iemand van de plaatselijke groepen.  
Mogelijk kunnen we in volgende nummers van de aardespiegel nog meer 

over onze bevindingen als alertgroepen publiceren, 
 

                                                                 Loek Dullaart 
 

 
 

 
 

Noten 
1. Gek dat je dit soort informaties steeds minder hoort en ziet in de 

mainstreammedia, maar dat je voor het ‘echte’ nieuws steeds meer 
moet uitwijken naar internet-nieuwsbrieven. Zij vertellen je hoe het 



werkelijk zit met de belangrijkste nieuwsitems. De ondertekening 

van Obama en zijn excuses daarbij staat bijvoorbeeld goed 
beschreven in de uitstekende nieuwsbrief van deze kritische Duitse 

uitgeverij: http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-
chossudovsky/obamas-Neujahrsgeschenk/ 

2.  Voor de laatste ontwikkelingen met de bemanning van de FEMA-
kampen zie o.a. http://www.brasschektv.com/videos/judicial-

corruption/government-activating-fema-camps-u-s/  of ook: 
http://www.infowars.com/exclusive-government-activating-fema-

camps-u-s/ 
3.  Zie hiervoor o.a. http://info.kopp.verlag.de/news/us-militaer-soll-

fema-bei-schweinegrippe-helfen.html  
4. Naomi Klein De Shockdoctrine. De opkomst van rampenkapitalisme. 

Uitg.DeGeus Breda, 2007 
5.  Zie voor een gedetailleerd verslag hierover een andere interessante 
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