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De “zwevende Nederlander”, dat was de titel van een artikel in 

Elseviers Weekblad van enkele jaren geleden 1). Het artikel beschreef 

hoe steeds meer Nederlanders zich niet meer thuis voelen in de 

oude religieuze vormen en kerkgenootschappen, maar op zoek gaan 

naar nieuwe, eigentijdse vormen van spiritualiteit. “Ongebonden 

spirituelen” werden ze in dat artikel ook genoemd. Maar het 

verontrustende is – zo zegt de schrijver – dat deze groeiende groep 

van mensen uitsluitend de eigen verlichting nastreeft en zich niet 

bekommert om de sociale omgeving en geen enkele poging in 

het werk stelt om de wereldsituatie te veranderen en te verbeteren. 

Kortom: zij “zweven“.

Kan het ook anders? Is er een com-
binatie mogelijk van spiritueel 
bewustzijn en wereldverbetering? 

Kunnen mensen vanuit hun inzichten in 
spirituele samenhangen ook daadwerkelijk 
ingrijpen in de wereldsituatie? Wat kun je 
met spirituele inzichten veranderen en ver-
beteren in de dagelijkse praktijk? Is het mo-
gelijk om vanuit een spiritueel bewustzijn 
niet alleen de gebieden van voeding, gene-
zing en gezondheid, of energievormen om 
te vormen, maar kunnen er ook meer initi-
atieven worden ontwikkeld op bijvoorbeeld 
de gebieden van politiek en economie? Kun 
je vanuit de geest werkelijk de aarde omvor-
men?

Mens en Spirit 
Ook in de politiek is het zo dat veel mensen 
zich niet meer thuis voelen in de oude, tradi-
tionele, christelijke of sociale groeperingen 
of partijen. Dat velen van hen vervolgens 
in handen vallen van een door Amerika 
betaalde geblondeerde jongeling die haait 
zaait en apartheid predikt onder het mom 
van nationalisme en vrijheid is meer dan 
tragisch te noemen. Niet veel mensen zul-
len zich er van bewust zijn geweest dat ze bij 
de laatste verkiezingen ook hadden kunnen 
stemmen op een nieuwe, nog onbekende 

partij die Mens en Spirit heet en die het 
spirituele in de politiek wil binnenbrengen 
als nieuw uitgangspunt voor politieke be-
slissingen. Toch kregen ze nog aardig veel 
stemmen, goed voor een halve zetel. Maar 
halve zetels zijn er helaas niet in de Tweede 
Kamer, dus we zullen nog even moeten 
wachten. Maar als er meer ruchtbaarheid 
wordt gegeven aan het bestaan van deze 
unieke partij, de goede uitgangspunten en 
het concrete partijprogramma waar van uit 
ze werken, krijgen ze bij de eerstvolgende 
verkiezingen – die hopelijk over niet al te 
lange tijd weer zullen plaatsvinden als dit 
rechtse wangedrocht van een regeringsco-
alitie voortijdig uit elkaar spat – vast wel 
één of meerdere zetels en dan kan er in de 
Tweede Kamer eindelijk eens een totaal an-
der geluid gaan klinken! 2)

Apocalypse
Want vanuit het spirituele gezien zijn er 
vooral twee blikrichtingen mogelijk. Ten 
eerste kun je laten zien wat er mis is in de 
wereld en kun je openbaren en onthullen 
welke mensen wat willen en waarom. Een 
Grieks woord voor ‘openbaren/onthullen’ 
is ‘Apocalypse’ en het is juist in deze ‘Apo-
calyptische’ tijd van levensbelang om te 
openbaren en ontmaskeren wat er achter 
de schermen gebeurt en wie daar met ver-
borgen agenda’s werken en wat daar wordt 
gewild. Daarvoor moet je een klein beetje 
leren ‘helder-zien’, helderziendheid wil zeg-
gen dat je door de gebeurtenissen heen gaat 
zien wie wat wil en waarom en hoe. 
Als voorbeeld ter illustratie even een actu-
ele gebeurtenis: de olieramp in de Golf van 
Mexico. Weinig mensen kennen de rol van 
het bedrijf Halliburton daarin. Halliburton 
is een internationaal groot bouwbedrijf, met 
een heleboel neven-activiteiten dat geleid 
wordt door ex-vice-president Dick Cheney. 
Deze laatste heeft tijdens zijn functie als vi-

ce-president bewerkstelligd dat er een oor-
log in Irak kwam, waar zijn bedrijf zwaar 
aan blijkt te verdienen (3 miljard dollar in 
2009!!). Allerlei defensietaken werden tij-
dens zijn bewind geprivatiseerd en zo krijgt 
Halliburton veel geld van de Amerikaanse 
belastingbetaler voor de bouw van tenten-
kampen in oorlogsgebied, de verzorging 
van uitrusting en voedsel voor soldaten, 
bouwt zij gevangenissen, o.a. die van Abu 
Ghraib en Guantanamo Bay en verdient ze 
aan de wederopbouw van wat Amerika zelf 
heeft stukgeschoten. Van Halliburton hoeft 
de oorlog in Irak dus niet op te houden! 
Maar er is meer… Naomi Klein beschrijft in 
haar boek The Shock-doctrine hoe er tegen-
woordig steeds meer bedrijven komen die 
verdienen aan ‘rampen’. Zij noemt dat zelfs 
‘rampen-kapitalisme’. 3) Zij suggereert in 
haar boek dat er rampen komen (of ook al 
zijn geweest) die juist ‘georganiseerd’ wor-
den om er aan te kunnen verdienen of om 
macht en invloed te vergroten en te verster-
ken. Nu blijkt Halliburton ook de hoofd-
schuldige te zijn van de olieramp in de Golf 
van Mexico. Iedereen wijst direct naar BP 
en roept heel hard – Obama voorop – dat 
BP de enige schuldige is en alles moet beta-
len en vergoeden. Maar degene die de boor-
schacht vlak voor de ramp heeft aangelegd 
en daarbij – bewust of onbewust – fouten 
heeft gemaakt met de betonnen afdekking 
daarvan is…: het bedrijf Halliburton.
Datzelfde bedrijf was overigens ook verant-
woordelijk voor het lek voor de kust van 
Australië, zo’n half jaar geleden, maar dat 
was iets minder ernstig. Toch merkwaar-
dig dat zij volkomen de dans ontspringen 
en dat het Engels-Europese bedrijf BP veel 
geld moet betalen aan de opruimers van de 
olie (zouden die opruimers met chemische 
middelen, waar vissen en vogels dood aan 
gaan via inwendige bloedingen, soms ook 
van Halliburton zijn?) en dat door alles BP 

als bedrijf zo in waarde is gedaald dat het 
binnenkort voor een klein bedragje kan 
worden overgenomen door Shell, Exxon 
of Texaco, waar George Bush belangen in 
heeft: wie van de drie? Aan het opruimen 
van de olie door middel van chemische zee-
vervuiling is veel geld – ook overheidsgeld 
– te verdienen! En dat leidt vast wel weer tot 
nieuwe rampen…

Belangenverstrengeling 
Als je de gewone nieuwsmedia leest – zie 
ook het artikel in het Frontier Magazine 
nummer 90 van mei/juni 2010 hierover – 
kom je hier niet zo gemakkelijk achter. Je 
moet dus overal op zoek gaan naar het èchte 
nieuws. Gelukkig zijn er steeds meer inter-
netnieuwsbrieven die goede diepgaande 
achtergrondinformatie geven. Zonder an-
deren daarin te kort te willen doen noem ik 
hier vooral de nieuwsbrief van de Wereld 
Morgen uit België: www.dewereldmorgen.
be 4) en de nieuwsbrief van de Duitse uitge-
verij Kopp Verlag waar zeer goede onder-
zoeksjournalisten aan zijn verbonden met 
veel goede achtergrondinformatie over eco-
nomische en politieke actualiteiten: http://
info.kopp-verlag.de/news 5). 
Zo was er ook die o zo gevaarlijke (Mexi-
caanse!!) grieppandemie waar we massaal 
tegen ingeënt moesten worden en Tamiflu 
tegen moesten slikken, hoewel later gezegd 
werd dat Tamiflu eigenlijk niet echt hielp 
en in de vaccinaties, zoals bij vrijwel alle in-
entingen, uiterst gevaarlijke stoffen bleken 
te zitten zoals het rattengif Thiomersal. En 
welk bedrijf levert deze ziekmakende mid-
delen en vaccinaties? Gilead Inc. En wie is 
de president-commissaris van dit bedrijf? 
Donald Rumsfeld! Ook die naam hebben 
we wel eens eerder gehoord…. 
Destijds, als minister van Defensie onder 
George Bush jr. wilde hij geen afstand doen 
van zijn functie in de Big Pharma business, 
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met betrekking tot productie, grondstoffen 
en wereldhandel. Wij, westerlingen, hebben 
eeuwenlang oostelijke en zuidelijke landen 
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika leegge-
plunderd. Daar zijn wij rijk aan geworden. 
Dat was natuurlijk volkomen onrechtvaar-
dig. Het is de hoogste tijd om iets terug te 
gaan doen voor die landen, voor de inwo-
ners van die landen. Nodig ze uit in ons land 
om mee te delen en te profiteren van onze 
welvaart, die wij door plundering, uitbui-
ting en onderdrukking onterecht hebben 
verkregen! Samen delen is niet zo zeer een 
kwestie van naastenliefde maar gewoon van 
gerechtigheid. Na al die eeuwen van plun-
dering kan en moet de weegschaal weer een 
beetje in evenwicht worden gebracht in de 
wereld.

Triodos bank 
Datzelfde bewustzijn heb je ook nodig voor 
de banken. Als je bij banken de hoogste ren-
te wilt ontvangen kun je wel nagaan wat de 
bank doet met je geld. Zij beleggen dat dan 
vanzelfsprekend in industrieën die extreem 
winstgevend zijn. Welke zijn dat? Natuur-
lijk zijn dat dan: de wapenindustrieën, Big 
Pharma, Monsanto, Halliburton en meer 
van dat soort boevenclubs. Die maken de 
grootste winsten, die geven het hoogste ren-
dement. Maar als er nou eens een bank was, 
waar je meebeslist over wat er met je geld 
gebeurt, waarin de bank jouw geld belegt, 
met misschien ietsje minder rentevoordeel, 
maar met des te meer voldoening omdat je 
werkelijk meehelpt aan verandering en ver-
betering in de wereld. Een bank waar je een 
lening kunt afsluiten als je een initiatief hebt 
in de goede richting, met als voornaamste 
zekerheid je enthousiasme en een kring van 
mensen die in jou geloven en jou willen hel-
pen en steunen. Zo’n bank zou er moeten 
komen. Nu is het interessante: die bank is 
er al! Hij is er al vele jaren, hij heet Triodos 
en is gevestigd in Zeist. Triodos: daar zit 
het woord ‘drie’ in, want alle goede dingen 
gaan, zoals iedereen weet, altijd in drieën.
Het is een bank met een jonge, dynamische 
uitstraling, in een mooi nieuw experimen-
teel gebouw. Zij hanteren criteria voor de 
bedrijven waar ze geld aan uitlenen. Die be-
drijven moeten duurzaam zijn, niet-vervui-
lend, niet uitbuitend, maar vernieuwend. 
Zo investeren ze veel in nieuwe vormen 
van energie, in nieuwe kleine initiatieven, 
in vernieuwende gebouwen, in culturele 
activiteiten. Zij zijn ook nauw betrokken 
bij het micro-krediet en allerlei soortgelijke 

Het radio-actieve booreiland ’Brent Spar’ 
is door Shell destijds ontmanteld dank-
zij een enorm breed gedragen boycot van 
Shell-producten. Consumenten hebben 
veel meer macht dan ze denken! Groepen 
burgers idem dito. Het is belangrijk om alle 
krachten te bundelen.

Samen delen 
Je kunt als consument behalve eisen stel-
len t.a.v. de aan jou geleverde producten of 
diensten, ook interesse tonen in de wijze 
van produceren en in het wel en wee van 
de producenten. Als de consument onbe-
wust is en zijn ogen sluit voor wat er aan de 
andere kant van de lijn gebeurt, dan kan de 
producent rustig overgaan tot kinderarbeid 
of verplaatsing van industrieën naar “lage-
lonenlanden”. Dat laatste lijkt een door ie-
dereen geaccepteerd concept, maar je kunt 
op je vingers natellen dat je dan meedoet 
aan een gigantische uitbuiting en onder-
drukking. 
Dat werkte bijvoorbeeld ook zo bij die ‘ki-
loknallers’ van C-1000 en het daardoor op 
gang gekomen protest: natuurlijk doe je dan 
mee aan dierenleed, dat kan niet anders. 
Maar je ontdekt dat pas ècht als je bewust 
wordt en dóórvraagt, als je kijkt wat er al-
lemaal achter het product zit. Je kunt ook 
heel geïnteresseerd zijn en kijken naar het 
productieproces, naar de mensen die dat 
voor je doen en maken. Van daaruit kan 
interesse groeien, dankbaarheid, aandacht, 
wederzijdse hulp. Op den duur kan er een 
soort associatie ontstaan tussen producent 
en consument, wederzijds contact en on-
derlinge hulp en steun.
Je kunt dan ook ontdekken dat het product 
eigenlijk iets duurder zou moeten zijn van-
wege de hoogte van het arbeidsloon, om 
mensen niet uit te buiten. Alles heeft zijn 
prijs en de juiste prijs voor een product is 
niet altijd de laagste prijs!! 
Alles begint met bewustzijn, met te probe-
ren inzicht, overzicht en doorzicht te krijgen 

vanuit Nederland een nieuw initiatief gaan 
nemen voor vrede in het Midden-Oosten, 
samen met Frankrijk”. Ik stond als aan de 
grond genageld. Zou mijn brief soms….? 
Nou ja, misschien ook niet, maar gek was 
het wel…! En toch: je weet maar nooit...

Macht van de consument 
Brieven naar grootwinkelbedrijven en de 
voedselindustrie willen soms ook tot won-
derlijke resultaten leiden. Zo had ik zonder 
goed te kijken bij een grootwinkelbedrijf in 
Frankrijk gekleurde chocolaatjes gekocht, 
zogeheten ‘macarons’. Toen ik thuis kwam 
zag ik pas hoeveel rotzooi er in zat: 10 E-
nummers zaten er in waarvan vijf rode, hele 
gevaarlijke, kankerverwekkende kleurstof-
fen. Ik schreef een brief aan de producent 

ervan en het grootwinkelbedrijf hoe ge-
vaarlijk deze stoffen waren voor de volks-
gezondheid. Van de producent hoorde ik 
helemaal niets. Van het grootwinkelbedrijf 
kreeg ik een standaardbriefje: “we zullen uw 
klacht in behandeling nemen”… “Dus weer 
zinloos”, dacht ik toen. Maar wie schetst 
mijn verbazing toen ik na anderhalve 
maand ineens een brief kreeg van het groot-
winkelbedrijf, die toch kennelijk graag zijn 
klanten ter wille wilde zijn, dat de twee ge-
vaarlijkste stoffen er het komend jaar niet 
meer in zouden zitten. Een opmerkelijk 
resultaat voor één enkele individuele brief. 
En als mensen gemeenschappelijk optreden 
zijn ze natuurlijk altijd nog veel sterker: hoe 
meer mensen, hoe beter. 

klein beetje, misschien zie je de resultaten 
niet, maar het helpt wel. Het is zoals ‘onze’ 
Willem van Oranje het destijds al zei: “Er 
is geen hoop nodig om te handelen, noch 
resultaat om vol te houden”. Zo gaat dat met 
een vrijheidsstrijd en die van hem is destijds 
aardig gelukt! Daar heeft Nederland zijn 
vrijheid en onafhankelijkheid aan te dan-
ken! Want als jij iets doet, gaat je buurman 
misschien ook iets doen. We moeten niet op 
elkaar gaan zitten wachten. 
Bijvoorbeeld: je hebt een goed idee t.a.v. 
een minister, wat hij zou kunnen doen, 
of je bent het niet eens met wat hij zegt of 
doet: schrijf een brief! Ik voelde me des-
tijds vreselijk geraakt door de situatie in 
Israël en dacht: Wim Kok zou daar iets aan 
kunnen doen. Hij was toen bijna premier 

af. Ik schreef dat het misschien een mooi 
afscheidsgebaar zou kunnen zijn aan het 
eind van zijn ambtsperiode om nog een 
vredespoging te doen in het Midden Oos-
ten. Misschien, zo zei ik, samen met Chirac 
van Frankrijk, want die had ik zoiets op de 
televisie horen aankondigen. Dat schreef ik 
in een brief aan Premier Kok. Ik kreeg een 
standaard-antwoordje terug van het Minis-
terie van Algemene Zaken, dat Nederland al 
veel had gedaan in het Midden-Oosten, zie 
onze website, bla bla bla. “Zie je wel”, dacht 
ik, “het heeft weer geen zin gehad”. Tot ik 
drie weken later de toenmalige Minister 
van Buitenlandse Zaken van Aartsen op 
het achtuur-journaal hoorde zeggen: “We 
hebben in de ministerraad besloten dat we 

nieuwe wereldorde.
De club en orde waar veel van deze mensen 
lid van zijn, of nauw aan zijn gelieerd, heet: 
“Skull and Bones”, een schedel met twee ge-
kruiste botten, teken van de dood, van ge-
vaar, van piraten en vergif. Deze orde werd 
gesticht vanuit Duitsland door twee Ameri-
kaanse studenten: William Russell, telg uit 
een familie die zijn geld had verdiend aan 
de – toen nog toegestane – opiumhandel en 
Alphonso Taft, afkomstig uit een familie die 
zijn geld verdiende in de wapenhandel. De 
orde van Skull and Bones is ook momen-
teel nog steeds geïnteresseerd in opium, 
verbouwd in Vietnam en Afghanistan en in 
wapens: vandaar die twee oorlogen tegelijk 
in Irak en Afghanistan. Verder zijn ze ge-
interesseerd in olie, die met name uit Irak 
en Afghanistan wordt gehaald en in geopo-
litieke wereldmacht. Daarom proberen ze 
momenteel overal militaire bases te krijgen. 
In een boek dat binnenkort van mijn hand 
verschijnt over Skull and Bones wordt na-
der op deze orde ingegaan 8).
Ten tweede: behalve de onthulling en ont-
maskering van het kwaad in de wereld van-
uit een spirituele en helder-ziende blik die 
ziet wie waarom waarmee bezig is, is het 
ook mogelijk om vanuit het spirituele hier 
iets tegenover te zetten, als antwoord op de 
wereldproblemen. 

Alles helpt
Veel mensen denken, en dat is precies ook 
wat de kwade machten die hier werkzaam 
zijn hopen en verwachten, dat deze mach-
ten zo groot zijn, dat je er toch niets aan 
kunt doen of veranderen: verzet of tegen-
stand heeft toch geen zin! En vervolgens 
doen die mensen er niets aan en verandert 
er dus ook niets. Dat is onzin! Alles helpt, 
wat je ook doet, altijd, misschien maar een 

wat volgens de Amerikaanse Wetgeving wel 
werd vereist. Maar hij zorgde – integendeel 
– voor massale inkoop van (zijn) Tamiflu 
voor het Amerikaanse leger. Ook zorgde hij 
er voor dat de uiterst vergiftige en kanker-
verwekkende zoetstof Aspartaam die toen 
in Amerika was verboden en die geleverd 
werd door zijn bedrijf, weer werd goedge-
keurd. Let op: deze uiterst gevaarlijke en 
ziekmakende stof zit als zoetstof in allerlei 
voedingswaren, met name die waar ‘suiker-
arm’ of ‘light’ op staat. In mijn boekje met 
E-nummers staat aspartaam vermeld als 
E-951. 6) Daarin staat: Aspartaam: een waar 
vergif met 92 symptomen, zeer kankerver-
wekkend: tot elke prijs vermijden! Maar het 
zit wel in heel veel producten in de win-
kel en Donald Rumsfeld verdient er aan! 
Trouwens als we er ziek van worden, niet 
getreurd, dan profiteert hij nog meer, want 
dan nemen we weer meer van zijn andere 
medicijnen af. Hoe zieker hoe beter! Van-
daar ook dat de verschillende goede genees-
wijzen tegen kanker, bijvoorbeeld die van 
Royal Rifle destijds, tegengewerkt zijn en in 
de grote doofpot zijn verdwenen. 
En dat alles terwijl er ook zo’n goed alter-
natief is voor suiker in de vorm van het 
plantaardige middel Stevia, dat een tijdlang 
verboden was, maar sinds april 2010 geluk-
kig weer verhandeld mag worden en nu ge-
lukkig steeds meer overal verkrijgbaar is.

De nieuwe wereldorde
Er zijn dus bedrijfsdirecteuren, bankiers 
en politici die samenwerken om niet alleen 
steeds meer geld te verdienen, ten koste 
van welzijn van mensen, van mensenlevens 
zelfs, van samenlevingsstructuren, maar 
ook uit zijn op steeds meer macht, steeds 
meer invloed. Hun lange arm is niet be-
perkt tot Amerika, niet alleen tot Azië, maar 
strekt zich ook uit tot Europa. Ook in Eu-
ropa moet onrust ontstaan door aanslagen, 
rampen, tegenstellingen, ziektes, faillisse-
menten, schuldenlasten etc.. Daardoor zal 
Europa meer in de Amerikaanse invloeds-
sfeer gebracht worden. De eenwording van 
Europa is daar ook een onderdeel van, om 
uiteindelijk te komen tot een autoritaire 
wereldregering, onder Amerikaanse lei-
ding, de zogenoemde ‘nieuwe wereldorde’. 
Dankzij de door de Amerikaanse regering 
met behulp van de CIA georganiseerde 
11 september gebeurtenissen 7) zijn we al 
heel hard daarnaar op weg. George Bush 
jr. gebruikte vaak voor deze alles en allen 
overheersende wereldregering de term: de 

Rampen-
kapitalisme: 

tegenwoordig 
komen er steeds 
meer bedrijven 

die verdienen aan 
‘rampen’.  

Samen delen is niet 
zo zeer een kwestie 
van naastenliefde 
maar gewoon van 

gerechtigheid.
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besproken over contactlegging met andere 
groepen, bijvoorbeeld de partij Mens en 
Spirit, de stichting Vrijbit, Wordenwijwak-
ker van Marcel Messing, Frontier etc. Maar 
ook – en dat is waarschijnlijk in verband 
met een spirituele blikrichting een unieke 
mogelijkheid – wordt er geprobeerd om via 
een gemeenschappelijke meditatie spiritu-
eel te werken aan een verbetering van de 
wereldsituatie. 
Een klein jaar geleden is er een tweede 
Alert-groep ontstaan in Midden-Neder-
land, in Zeist, door een aantal mensen die 
gezamenlijk het Frontier Symposium had-
den bezocht en iets wilden doen met het 
daar gehoorde. Deze groep nam direct het 
besluit om één keer per week gemeenschap-
pelijk te mediteren op een gezamenlijk af-
gesproken tijdstip. Het is een meditatie voor 
verbetering van de wereldsituatie in een 
spiritueel perspectief. In september 2009 is 
er nu een derde ALERT-groep ontstaan in 
NoordOost Nederland (omgeving Meppel/
Assen). Als er voldoende lezers van Fron-
tier Magazine zijn in een bepaalde plaats of 
regio is het natuurlijk altijd mogelijk meer 
van dit soort groepen op te richten! Dat zou 
bijvoorbeeld heel goed kunnen in Amster-
dam, rondom of in de Frontier Bookshop…! 
Waarom niet, meld u aan…!

Leidraad bij dit spiritueel werken via de me-
ditatie is ondermeer datgene wat Lynn Mc-
Taggart daarover schrijft in haar boek Het 
intentie-experiment 14). Daarin laat ze met 
allemaal wetenschappelijk gefundeerde on-
derzoeken en voorbeelden zien hoe krachtig 
de meditatie, die zij ook Intentie noemt, kan 
werken. Zij stelt daarin o.a. dat er in het spi-
rituele andere wetten gelden dan in de mate-
riële werkelijkheid. In het spirituele kan één 
en één ook wel eens zes zijn, dat wil zeggen 
dat twee mensen die hun innerlijke kracht, 
hun intentie, bundelen vele malen groter is 
dan de kracht van twee keer één persoon. 
Ook laat ze zien dat door onderzoek is aan-
getoond dat als het aantal mediterenden in 
een stad boven een bepaald kritisch aantal 
komt, er - wetenschappelijk meetbaar - aan-
zienlijke veranderingen en verbeteringen 
optreden in die stad: misdaadcijfers nemen 
drastisch af, geweldmisdrijven stoppen, 
zelfs branden en ongelukken verminderen! 
Dat is allemaal wetenschappelijk aange-
toond! Toen de groep mensen ophield zo 
te mediteren was het cijfer vaak snel weer 
terug op het oude niveau. Wij kunnen dus 
via bundeling van onze spirituele krachten 

worden ontwikkeld en toegepast op de ge-
bieden waar ze thuishoren. Deze deugden 
als maatschappelijke idealen, zijn oorspron-
kelijk afkomstig van de Graaf van Saint Ger-
main, een grote achttiende eeuwse indivi-
dualiteit, die grootse dingen heeft gedaan 
voor de spirituele eenwording van Europa. 
Maar in de daarop volgende Franse Revolu-
tie zijn deze kwaliteiten gecorrumpeerd en 
tot loze leuzen verworden 13).
Behalve het ontwikkelen van nieuwe in-
zichten m.b.t. mens en maatschappij, die 
leiden tot veranderingen en verbeterin-
gen, tot nieuwe activiteiten en handelin-
gen in de samenleving, in de politieke en 
economische wereldsituatie, kunnen we 
vanuit die spiritualiteit nog één stap verder 
doen. Dat wil ik verduidelijken door het 
volgende. Toen ik in Den Haag een aantal 
lezingen had gehouden over de achtergron-
den van de krediet-crisis, de 11 september 
aanslagen, de wereldregering in wording 
etc., kwamen er na afloop een aantal toe-

hoorders naar mij toe en vroegen of ze iets 
konden doen, aan die situatie in de wereld. 
Ik zei dat ik dat niet zomaar even kon be-
antwoorden, maar ik stelde voor om een 
werkgroep te vormen om aan die vraag te 
gaan werken. Dat is ook gebeurd en daar is 
een groep van tussen de 20 tot 30 mensen 
uit ontstaan die zich ALERT-groep is gaan 
noemen., omdat ze alert willen zijn op alles 
wat er in de wereld gebeurt. De groep komt 
maandelijks bij elkaar en bespreekt dan een 
aantal actuele onderwerpen. Het bijzondere 
daaraan is dat iedereen steeds heel veel in-
formatie heeft verzameld over alle te behan-
delen onderwerpen. Ook worden er ideeën 

aan de onderhandelingstafel met het toen-
malige regime verkwanseld en als eis laten 
vallen. Waarom? Omkoping? 11) Het model 
van ‘vrij kapitalisme’ van de econoom en 
grondlegger van de School van Chicago, 
Milton Friedman, dat hij en zijn navolgers 
en adepten overal ter wereld wilden en 
gingen invoeren kon/kan het best gedijen 
in landen met de meest onderdrukkende 
regimes, zoals het Chili van Pinochet, het 
Rusland van Poetin en zijn oligarchie en het 
Communistische China van vandaag, waar 
mensenrechten volkomen met voeten wor-
den getreden, zoals te zien is bij de annexa-
tie van Tibet en bij de behandeling van alle 
‘dissidenten’. Het is bekend dat de banken 
en vooral het IMF en de Wereldbank voor 
het verstrekken van leningen als voorwaar-
den stellen dat nationalisaties niet mogen 
plaatsvinden en moeten worden opgehe-
ven, dat overheidsbedrijven en -diensten 
zoveel mogelijk moeten worden geprivati-
seerd, dat vakbonden geen invloed mogen 

uitoefenen en moeten worden verboden 
of opgeheven en dat lonen en uitkeringen 
drastisch omlaag moeten gaan. Omdat 
veel landen veel geld nodig hebben krijgen 
deze instellingen steeds meer hun zin. In 
het boek van John Perkins Ik was een eco-
nomisch huurmoordenaar kun je lezen hoe 
zulke situaties bewust in de hand worden 
gewerkt, zodat steeds meer landen onderge-
schikt worden gemaakt aan de overheersing 
van Amerika12).

Alert-groep 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn 
prachtige idealen als ze op de juiste wijze 

van grote broer Amerika – niemand in de 
wereld iets aan doet, of durft te doen… Als 
er ongelijkheid heerst in het rechtsleven krijg 
je rechtsongelijkheid, corruptie, lobby-isme 
en klassenjustitie. Steeds meer wordt er door 
politie en justitie, juist ook in Europees ver-
band, met twee maten gemeten. Het boekje 
van Michaël Moore, dat Stupid White Man 
10) heet, maakt dat zo prachtig duidelijk voor 
de situatie in Amerika: juist voor de blanken 
moet je zo bang zijn, want die pakken je baan 
of je huis af, zwarte mensen doen je zelden 
kwaad, zijn meestal heel aardig en vriende-
lijk… En als er in het kapitalistische westen 
vrijheid heerst op economisch gebied, dan 
gaat het helemaal mis, want dat leidt direct 
tot uitbuiting, woekerwinsten, het recht van 
de sterkste en dan gaat de broederschap ge-
heel verloren. 

‘Vrij kapitalisme'
Maar als we broederschap ontwikkelen in 
het economische, dan worden de vakbon-

den versterkt, dan zijn de belangrijke essen-
tiële industrieën of grondstoffenwinningen 
genationaliseerd, zodat de opbrengsten 
daarvan ten goede kunnen komen aan 
het welzijn van de bevolking van dat land. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat de mensen 
in Zuid-Afrika beter onderwijs, huizen en 
sociale voorzieningen hadden kunnen krij-
gen, als het ANC bij hun oorspronkelijke eis 
was gebleven om de winning van goud, di-
amanten en koper te nationaliseren, zodat 
de opbrengsten daarvan niet in de zakken 
zouden verdwijnen van een paar toch al 
rijke westerlingen. 
Maar Mbeki heeft die ANC-idealen destijds 

heid. Interessant is bijvoorbeeld dat de partij, 
die haat en apartheid predikt en een andere 
religieuze groepering wil onderdrukken en 
uitsluiten, zich Partij voor de Vrijheid durft 
te noemen. Zij zijn juist het omgekeerde van 
vrijheid, gezien ook de dictatoriale en tiran-

nieke wijze waarop deze partij is georgani-
seerd, maar ze krijgen desondanks veel te 
veel macht toebedeeld door politiek-rechtse 
opportunisten. 
Parallel aan de uitdrukking dat echtgenoten 
de verleden tijd is van echt genieten, zou je 
misschien hier op dezelfde wijze kunnen 
zeggen dat gedogen de verleden tijd is van 
deugen! Die apartheidspolitiek in de Neder-
landse situatie gaat in de richting van staats-
terrorisme, zoals dat in Israël al meer dan 
een halve eeuw wordt gepraktiseerd. Israël, 
dat ongestraft zijn gang kan gaan omdat het 
alle internationale afspraken en resoluties 
aan zijn laars lapt, waar – onder aanvoering 

ideeën om individuen en kleine groepen 
mensen hier of in de derde wereld, die iets 
nieuws willen, op weg te helpen. Ze groeien 
momenteel nog steeds heel sterk, ze zijn nu 
al de zesde bank van Nederland geworden 
en worden uit dien hoofde vaak betrokken 
bij het overleg van de grote Nederlandse 
banken. Een geweldig initiatief! 
Wie meer over ze wil weten kan behalve via 
de website of email contact zoeken, ze ge-
woon bellen voor zomaar een informatief 
gesprek. Dat kost niets en is altijd heel erg 
interessant…! 9) Ook de ASN-bank, waar-
van de huidige directeur een voormalig 
medewerker van Triodos was, hanteert ook 
die criteria van duurzaamheid en bewust-
zijn bij het investeren en beleggen. Ook die 
bank is snelgroeiend en dynamisch.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Triodos werkt vanuit het principe van de 
driegeleding, de drieledigheid van mens en 
maatschappij. Je kunt, als je kijkt naar de sa-
menleving, drie van elkaar onafhankelijke 
gebieden onderscheiden:
1.  Een gebied van cultuur, onderwijs en we-

tenschappen, onderzoek en religies, wat 
je kortweg het geestesleven zou kunnen 
noemen;

2.  Voorts is er een rechtsleven, dat ook alle 
afspraken en regels (CAO’s) omvat, alle 
bestuurlijke organen en de hele politiek;

3.  En een economisch leven van produc-
tie, handel en consumptie, waar ook het 
bankwezen en alle industrieën, winkels 
etc. toe behoren;

Nu horen bij die drie gebieden specifieke 
kwaliteiten. Bij het geestesleven hoort de 
vrijheid: vrijheid van meningsuiting, vrij-
heid van onderwijs, vrijheid van godsdienst 
etc. Bij het rechtsleven hoort de gelijkheid: 
iedereen moet gelijk zijn voor de wet, je 
moet niet met twee maten meten en klas-
senjustitie is uit den boze. En bij de econo-
mie hoort de broederschap: het samen delen 
in de voorspoed of ook in de middelen die 
schaars zijn. 
Maar wat is er gebeurd? Die drie kwalitei-
ten van vrijheid, gelijkheid en broederschap 
zijn door elkaar gaan lopen en dan gaat het 
mis, dan krijg je een ratjetoe. Als de vrijheid 
in gevaar komt in het geestesleven krijg je 
censuur, die tegenwoordig overal heerst als 
de macht van het geld, de reclame en de kijk-
cijfers, maar die verpakt wordt in heel veel 
amusement om de kijkers stil te houden. Of 
je krijgt uitsluiting, onderdrukking of apart-
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veel doen ter verbetering van de situatie 
in de wereld. Lynn McTaggart heeft zelfs 
berekend, wanneer zo’n verbetering op 
wereldschaal zou kunnen optreden en zij 
komt dan op een aantal mediterenden van 
8084! Dus als er ruim achtduizend mensen 
gezamenlijk zouden mediteren zou de situ-
atie in de wereld substantieel en meetbaar 
kunnen veranderen en verbeteren…!!?? De 
reactie die de meeste mensen geven als ze 
dit getal horen is: “Dat moet te doen zijn…” 
Ja, maar het moet wel worden GEDAAN.
Met de Alert-groepen maken we een klein 
beginnetje daarmee, maar we zouden dat 
gezamenlijk kunnen uitbouwen.

Wie meer wil weten over deze Alert-groe-
pen, of zelf mee wil werken aan de oprich-
ting van een Alert-groep in zijn of haar om-
geving of meer wil weten over de genoemde 
gemeenschappelijke meditatie om spiritueel 
te werken aan een betere leefbaarder wereld 
kan nader contact opnemen met mij.  �

NoteN
1.  Elseviers-weekblad nummer 48, 29 november 2008, De zwevende Hollander. Hoe 

Nederlanders streven naar geluk door een band met het hogere, door Gerry van der List.
2.  De Partij voor Mens en Spirit organiseert vaak bijeenkomsten met als thema: brug-

genbouwen. Binnenkort verschijnt er ook een boek met deze titel met bijdragen van 
verschillende mensen. Zie ook hun website: www.mensenspirit.nl    

3. Naomi Klein, The Shockdoctrine. De opkomst van rampenkapitalisme. Uitg. De Geus/
Breda, 2007
4. Een bijna dagelijkse internetkrant is : www.dewereldmorgen.be  
5.  De nieuwsbrief van de Duitse uitgeverij Kopp Verlag wordt samengesteld door een 

team zeer actieve onderzoeksjournalisten, die zeer kritische vragen stellen en vaak 
op hele interessante zaken stuiten. Zo hebben zij laten zien hoe het ‘ongeluk’ van Jurg 
Haider in Oostenrijk helemaal geen ongeluk was, evenmin als het neerstorten van 
het vliegtuig met de hele Poolse top in Smolensk. Ook verschijnen er regelmatig hele 
gefundeerde artikelen over de politieke en economische wereldsituatie, maar ook 
over Egypte, het onderzoek rond de sfinx, contacten met gestorvenen etc. Echt een 
aanrader voor alle kritische geesten: http://info.kopp-verlag.de/news 

6.  Een boekje met alle E-nummers daarin (voedingsadditieven) en hun schadelijke 
bijwerkingen is behalve via het Ministerie van Volksgezondheid ook te verkrijgen bij 
vrijwel alle biologische Voedingswinkels en natuurlijk ook bij de Frontier Bookshop.

7.  Er zijn langzamerhand zoveel boeken, artikelen en dvd’s over het niet-kloppen van de 
11 september gebeurtenissen verschenen dat het moeilijk is ze alle hier te vermelden. 
Voor mij heeft het boek van de Amerikaanse hoogleraar David Griffin, 11 september. 
Een onderzoek naar de feiten. Uitg.Lemniscaat/Rotterdam, 2006 in het geheel van alle 
publicaties een sleutelpositie. Ook de boeken van de  onderzoeks-journalist Gerhard 
Wisnewski (verbonden ook aan de KoppVerlag nieuwsbrief) Operation 9/11 en Mythos 
9/11, Uitg.Knaur/München, 2003 en 2004 geven veel stof tot heroverweging van de 
“officiële” lezing… 

8.  Naast het genoemde boek van mijn hand over Skull and Bones, zijn er veel goede 
informatieve boeken over deze geheime orde. Een greep daaruit: 
- Andreas von Rétyi, Skull & Bones, De geheime macht van Amerika’s elite. Uitg.Aspekt/
Soesterberg, 2007. 

 
- Lloyd Millegan e.a. Fleshing out Skull & Bones. Investigations into America’s most 
powerfull secret society. Uitg.TrineDay / Independent Publishers Group (IPG)/
Chicago(USA), 2007  
- Anthony C.Sutton, America’s Secret Establishment. An Introduction to the Order of Skull 
& Bones. Uitg. Liberty House Press /Billings, Montana(USA), 1986 

9.  De Triodos Bank is gevestigd in Zeist, Utrechtseweg 44, Postbus 55, 3700AB Zeist, 
tel.nr. 030-6936500 (alg) en 030-6936511 (info & advies), email: info@triodos.nl 
website: www.triodos.nl 

10.  Michaël Moore, Stupid White Men. Uitg. PenguinBooks/London, 2002. In deze 
uitgave staat als voorwoord de ontstaansgeschiedenis van het boek en de rol van de 
11 september gebeurtenissen daarin. 

11.  In het boek van Naomi Klein, The Shock Doctrine, is aan die onderhandelingen in 
Zuid-Afrika bij de beëindiging van de apartheid een heel hoofdstuk gewijd: hoofd-
stuk 10. Een uitvoeriger analyse van die onderhandelingen en de rol die Mbeki daarin 
speelde zou m.i. voor de wereldhistorie absoluut wenselijk en noodzakelijk zijn…

12.  John Perkins, Bekentenissen van een economische huurmoordenaar, Uitg. De Arbei-
derspers Amsterdam/Antwerpen, 2006.

13.  De Graaf van Saint Germain was een universeel mens, alchemist, violist, componist, 
oudste zoon van graaf Rakoczy II, die destijds koning was van Hongarije, maar in 
ballingschap moest gaan, toen zijn land werd veroverd door het Oostenrijkse Rijk. Hij 
leefde van 1696 tot 1784 en  veel heeft gedaan voor de spirituele eenwording van 
Europa, vlak vóór de Franse Revolutie. Hij heeft ook enige tijd in Nederland gewoond 
en gewerkt. Zie voor een biografie over zijn werk en zijn leven vooral: Irene Tetzlaff, 
Unter den Flügeln des Phönix. Der Graf von Saint Germain: Aussagen - Meinungen 
- Überlieferungen. Uitg. LichthortVerlag/Marschalkenzimmern, z.j. Een geroman-
tiseerde versie van deze biografie heeft zij ook beschreven en uitgegeven als: Irene 
Tetzlaff,  Der Graf von Saint Germain. Licht in der Finsternis. Uitg. MellingerVerlag/
Stuttgart, 1980. Een verkorte versie is ook opgenomen in mijn boek over Johannes: 
Loek Dullaart, Johannes, de Doper en de Evangelist. Uitg. Nearchus/Assen, 2006.

14.  Lynn McTaggart, Het intentie-experiment. Kunnen je gedachten de Wereld veranderen? 
Uitg. Ankh-Hermes/Deventer, 2007.   

Loek Dullaart (1947) geeft voordrachten over verschillende onderwerpen en schrijft 
boeken. Hij was ook betrokken bij de oprichting van het drugscentrum Arta in Zeist. Ver-
der was hij jarenlang werkzaam als leraar aan de Vrije School in Amersfoort. Van zijn hand 
verschenen o.a. De Dierenriem, De Apocalypse en Johannes.
Ook worden er momenteel een zevental boekjes uitgegeven die de weergave zijn van 
lezingen die in Den Haag werden gegeven onder de titel: Spiritualiteit en Actualiteit. De 
gesproken tekst werd voor deze uitgave gedeeltelijk bewerkt, aangevuld en uitgewerkt in 
kleine handzame boekjes. De vier boekjes die nu zijn verschenen zijn getiteld:
1.  Spiritualiteit en de economische crisis
2.  Spiritualiteit en de Europese eenwording
3.  Spiritualiteit en de oorlog tegen het terrorisme
4.  Spiritualiteit en het jaar 2012
Binnenkort verschijnen er in deze serie nog drie andere deeltjes, namelijk:
5. Spiritualiteit in de praktijk: contacten met gestorvenen
6. Spiritualiteit in de natuur: graancirkels etc.
7. Spiritualiteit in het dagelijks leven: alles is geest
En dan zal er nog een achtste extra deeltje verschijnen, getiteld:
8. Spiritualiteit en gezondheid: De pandemie en Paracelsus

Ook is er een boek van hem in voorbereiding over de orde van Skull and Bones.
Meer over lezingen, voordrachten en boekuitgaven zijn te vinden op zijn website:  
www.loekdullaart.nl email:  lpj.dullaart@planet.nl 


