Tweede Aardespiegelartikel: de wereldregering in wording
(Nadat Jac Hielema van de internetkrant De Aardespiegel een eerder
artikel had afgewezen publiceerde hij wel het navolgende artikel. Maar hij
liet dat vergezeld gaan van een commentaar door Stephan Geuljans. In
het daaropvolgende nummer verschenen er no twee stevige kritieken.)
In de wereldgebeurtenissen van dit moment zijn verschillende lagen te
ontdekken. Allereerst is er datgene wat je ziet, beleeft en meemaakt om
je heen. Daarnaast is er datgene wat via de media, de televisie, radio en
internetsites - als was ‘t hèt nieuws en dè waarheid - aan ons wordt
gepresenteerd.
In de eerste laag kun je ontdekken dat je steeds minder waar krijgt voor
je geld en dat er bovendien minder op je rekening wordt bijgeschreven. In
de tweede laag wordt er een verklaring gegeven hoe dat allemaal komt:
‘we hebben op te grote voet geleefd’, ‘we moeten de buikriem
aantrekken’, ‘bezuiniging op elk gebied is nodig om de schuldenberg niet
door te schuiven naar onze kinderen’ zijn vaak gehoorde verklaringen.
Daarbij wordt de oorzaak van de economische crisis vaak gelegd bij een
aantal egoïstische bankiers die zo stom waren om onveilige hypotheken af
te sluiten om die vervolgens (via de zogeheten swaps) ongemerkt door te
verkopen aan anderen, wat als een soort virusinfectie heeft gewerkt in de
totale economie. Maar als dit werkelijk het enige was, zouden die bankiers
al lang ontslagen zijn, voor het gerecht zijn gedaagd en zouden banken –
al dan niet gerechtelijk gedwongen - schoon schip hebben gemaakt en
hun leven hebben gebeterd. Dat is niet het geval. Dus moet er een derde
laag zijn waar de werkelijke oorzaken van de economische crisis zijn te
vinden. Laten we eens proberen achter de schermen te kijken naar die
groep van mensen die Gary Allen De Insiders noemt (dat is de titel van
zijn boek met als ondertitel: Bouwmeesters van de ‘nieuwe wereldorde’)(1), Andreas von Rétyi noemt ze De onzichtbare macht (2) (met als
ondertitel: Achter de coulissen van de geheime genootschappen) en
Gerhard Wisnewski noemt ze de Drahtzieher der Macht, degenen die aan
de touwtjes trekken (ondertitel: De Bilderbergers – samenzwering aan de
top van economie, politiek en media)(3).
Om met het laatste te beginnen: sinds 1954 wordt er jaarlijks een
Bilderbergconferentie gehouden. Dit geheime genootschap werd opgericht
door Joseph Retinger, een ex-priester en jezuïet en een invloedrijke maar
tamelijk onbekende CIA-agent, die gebruikmakend van Prins Bernhards
netwerk een groep bankiers, industriëlen en politici samenstelde die de
goodwill van Europa jegens Amerika moest bevorderen oftewel Amerika’s
belangen in Europa moest zien te behartigen. Het interessante in het boek
van Wisnewski is dat hij vrij uitvoerig laat zien hoe de Jezuïeten, in de
kerk ook wel ‘dè orde’ genoemd, vanaf hun ontstaan in 1534 er steeds op
uit zijn geweest hun wereldmacht uit te breiden via een soort geheime
diplomatie (zij werden en waren de biechtvaders en daardoor de
‘geestelijke raadgevers’ van alle belangrijke vorsten) en hoe ze via hun
missiewerk hele landen, zoals vrijwel heel Azië, aan zich ondergeschikt

maakten. De Bilderbergers streven eigenlijk datzelfde na. De
bijeenkomsten zijn geheim, waar ze gehouden worden wordt vaak pas
kort voor de bijeenkomsten bekend, wie er komen wordt vaak pas
achteraf duidelijk en wat er besproken wordt blijft meestal een raadsel.
Onze koningin is altijd op alle bijeenkomsten, maar ze zit daar niet als
koningin der Nederlanden maar als grootaandeelhoudster van Shell, waar
ze immers een groot percentage aandelen in heeft (vroeger zelfs 25 %...!,
maar dat zal nu iets minder zijn). Die geheimhouding betreft ook de
aanwezige politici en journalisten. Eén van de sturende krachten in dit
geheime genootschap, David Rockefeller, liet zich eens in een interview
het volgende ontvallen:
“Wij zijn de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en
andere grote publiciteitsorganen zeer dankbaar. De besturen van deze
media bezochten onze bijeenkomsten en hielden zich al die veertig jaren
aan hun belofte tot geheimhouding. Het zou voor ons onmogelijk zijn
geweest onze plannen voor de wereld uit te voeren, als wij gedurende
deze jaren aan het licht van de openbaarheid waren blootgesteld. Nu is de
wereld verder voortgeschreden en bereid om in de richting van een
wereldregering te marcheren. De bovennationale soevereiniteit van een
intellectuele elite en van wereldbankiers is zeker te verkiezen boven het
nationale zelfbeschikkingsrecht van de laatste eeuwen”. (4) Duidelijke taal
van een insider. Kennelijk werkt de Bilderberggroep in een bepaalde
richting. Maar ook de Europese eenwording is slechts een opstapje naar
een wereldregering. Althans dat zei Winston Churchill al lang voor de
oprichting van de Europese Commissie van Kolen en Staal, de voorloper
van de EU. Op 14 mei 1947 zei hij in een rede in de Royal Albert Hall in
Londen: “Wij hebben natuurlijk niet de illusie dat dit verenigde Europa de
laatste en volledige oplossing van alle problemen op het gebied van de
internationale betrekkingen inhoudt. Het einddoel dat wij nastreven is het
creëren van een autoritaire almachtige wereldorde. Als er niet een
werkbare super-regering wordt opgericht en weldra in staat zal zijn om te
handelen, blijven de vooruitzichten op vrede en menselijke vooruitgang
duister en twijfelachtig. Maar laten we ons ten opzichte van ons hoofdpunt
geen illusies maken: zonder een verenigd Europa is er geen zekerheid en
uitzicht op een wereldregering. De vereniging van Europa is de
onontkoombare eerste stap ter verwezenlijking van dat doel.“(4)
In Amerika ontstond in 1910 een bankentrust (illegaal, want de anti-trustwet verbood een samenwerking tussen banken), toen zeven mannen die
samen een kwart van alle rijkdom op aarde vertegenwoordigden bijeen
kwamen op Jekyll Island (eigendom van JPMorgan) om daar de FED op te
richten. (5) Dit conglomeraat van banken kreeg met medewerking van de
toenmalige president Woodrow Wilson het recht om het Amerikaanse geld
te drukken en dat vervolgens als staatsschuld op de Amerikaanse
begroting te zetten, waardoor Amerika’s schuld onbetaalbaar groot is
geworden en deze particuliere banken jaarlijks 35 % van de totale
Amerikaanse begroting, belastinggeld dus van burgers, op hun rekeningen
bijgeschreven krijgen als rente en aflossing op deze fictieve schuld,
zonder dat ze daar iets voor terug hoeven te doen (hooguit af en toe wat

dollarpapiertjes drukken). Kennedy, die dit af wilde schaffen en in 1963
zelf staatsbankbiljetten begon te drukken, werd nog in datzelfde jaar
doodgeschoten (van achteren en vooral van voren, zoals je op de film die
ervan gemaakt is duidelijk kunt zien). Oswald werd neergeschoten vlak
voordat hij zijn onschuld voor de rechtbank kon verklaren en bewijzen.
Oswalds moeder zei dat je de dader van de moord op Kennedy beter kon
zoeken in de kringen van de bankiers.
Woodrow Wilson heeft nog een soort van berouw getoond. Aan het eind
van zijn leven zegt hij: “Onze grootse industrienatie wordt nu
gecontroleerd door hun kredietsysteem. Ons kredietsysteem wordt op
private wijze beheerd en geconcentreerd. Daarom liggen de groei van de
natie en al onze activiteiten in de handen van een paar mannen die
noodgedwongen door hun eigen beperkingen èchte economische vrijheid
aan banden leggen, controleren en verstoren. Zo worden wij een van de
slechtst geregeerde, meest gecontroleerde en getiranniseerde landen van
de geciviliseerde wereld. Wij hebben geen regering met een vrije mening
meer, geen regering meer met overtuigingen en meerderheidsbeslissingen, maar veeleer een regering vanuit de inzichten en wensen
van een kleine groep dominante mannen“. Ook één van de eerste
presidenten, Thomas Jefferson waarschuwde de Amerikanen destijds al
voor de macht van de banken: “Ik denk dat bankinstellingen gevaarlijker
zijn dan staande legers… Als de Amerikaanse bevolking toelaat dat private
banken hun valuta uitgeven, dan zullen de banken en de bedrijven die zo
zullen ontstaan, het volk van zijn gezamenlijke bezit beroven, tot op een
dag haar kinderen dakloos wakker worden in het continent dat hun
voorvaderen eens veroverden…” Via het geld werd en wordt een
wereldmacht opgebouwd. Dankzij het feit dat de mensen niet wakker
willen worden en zich gedragen als zombies, die alles met zich laten doen,
kunnen deze groeperingen verder werken in de richting van hun
kennelijke doel. Jimm Marss deelt zijn boek Die Billionen Dollar
Verschwörung, Auf dem Weg zur Neuen Weltordnung, in in drie
hoofdstukken: 1. Hoe men Zombies creëert, 2. Hoe men Zombies
manipuleert, en een derde kort slothoofdstuk: 3. Hoe men Zombies
bevrijdt.(6). Om de geschiedenis van de laatste eeuw te lezen en te
doorzien wat er precies in de wereld is gebeurd en waarom dat zo is
gegaan, is het boek De Shockdoctrine, De opkomst van
rampenkapitalisme van Naomi Klein beslist een aanrader.(7) Volgens één
van de recensenten die achter op het boek worden aangehaald is het een:
“briljant, moedig en angstaanjagend boek. Het is niets minder dan de
geheime geschiedenis van wat “de vrije markt” wordt genoemd. Verplichte
lectuur”, voegt hij eraan toe… Naomi Klein beschrijft hoe steeds op
belangrijke omwentelingspunten in de wereldpolitiek: Zuid-Afrika na de
apartheid, Rusland onder Jeltsin, Polen onder Lech Walesa er bij de
onderhandelingen steeds economen uit Chicago van de school van Milton
Friedman, die de vrije markt economie propageert, aanschuiven. Zij
wendden hun invloed aan om bijvoorbeeld in Polen de macht van de
vakbonden uit te schakelen in ruil voor grote leningen van het IMF. Want
als er vrijheid moet heersen in het economische (en dat is wat deze

economen en de achter hen staande bankiers en politici willen), dan moet
de broederschap van vakbonden of genationaliseerde bedrijven (zoals de
diamant- en goudwinning in Zuid-Afrika, waardoor alle zwarte inwoners
huizen, goede zorg en welstand zouden hebben kunnen krijgen) worden
tegengewerkt, wat ze via de economische onderhandelaar van het ANC,
Mbeki, mogelijk met steekpenningen hebben bewerkstelligd, want daar
was hij gevoelig voor zo bleek later toen hij president werd, als opvolger
van Mandela. Deze tactiek van omkoping om daardoor economische en
dus ook politieke macht te krijgen, werd ook toegepast in Zuid-Amerika.
John Perkins beschrijft in zijn boek: Bekentenissen van een economische
huurmoordenaar (8) hoe Amerikaanse bedrijven in Zuid-Amerika
projecten aanboden tegen aanvankelijk aantrekkelijke leningen. Maar later
werden die leningen hoger en onbetaalbaar. En als deze landen dan hun
schulden niet konden terugbetalen, konden ze gedeeltelijke kwijtschelding
krijgen in ruil voor een bepaald stemgedrag in de VN of zoiets. Maar
wanneer die landen niet wilden meewerken, dan kwamen degenen, die
Perkins: de jakhalzen noemt en dan volgde er een staatsgreep of een
politieke moord.
Op deze wijze werd er een steeds grotere economische en politieke macht
opgebouwd, met name vanuit Amerikaanse banken en bedrijven. En via
de 11 septembergebeurtenissen, die geheel door de Amerikaanse regering
en de CIA in scène zijn gezet zoals ik in mijn boekje over het terrorisme
beschrijf, (9) kon Amerika zijn macht intern (via de Patriot-Act en andere
wetgevingen) en extern (via oorlogen in Afghanistan en Irak) verder
uitbreiden.
Ondertussen worden er naast de Bilderbergconferenties nog allerlei
andere besprekingen gevoerd. Dankzij een streekkrantje van Evian-lesBains hoorde ik van een bespreking die in 2001 werd gehouden over een
‘gouvernance mondial’ in aanwezigheid van o.a. Gorbatsjov, Jaruzelski en
Andreotti… En in 2008 stond in hetzelfde krantje een uitvoerige
berichtgeving over een grote bijeenkomst in Evian over de vorming van
een wereldregering. Niemand in Nederland wist dat deze bijeenkomst,
waarop 26 staatshoofden aanwezig waren, plaatsvond. In de
slotverklaring stond dat er nu lang genoeg over gepraat was, nu moest tot
actie worden overgaan.
In feite hebben we natuurlijk al een soort wereldregering. Er is al een
wereld- ministerie van gezondheid, de WHO, die bepaalt wat wel gezond is
en wat niet. Zij hebben zelfs het recht gekregen van 193 landen (ook
ondertekend door de Nederlandse regering!) om in geval van een
pandemie de regering van een land over te nemen…! Dan heb je de FAO,
die bepaalt wat we mogen eten en wat niet, de CIA die als een
wereldpolitie optreedt en zelfs gegevens krijgt over onze bankrekeningen,
de NATO, een ministerie van oorlog, die iedereen ter verantwoording
roept die niet in de pas loopt, een ministerie van economische zaken: de
IMF, die bepaalt of je geld mag lenen en tegen welke rente en
voorwaarden, de FED, die aan de touwtjes trekt van de wereld- financiën,
kortom eigenlijk is die wereldregering er al, alleen nog niet in naam. Paul
Warburg, één van de zeven mannen van Jekyll Island (zie hiervoor) zei

het al in 1910 (meer dan honderd jaar geleden): “Wij zullen een
wereldregering hebben, of wij dat nou willen of niet. De enige vraag is of
de wereldregering door verovering of met toestemming van de mensen
bereikt zal worden”.
Ook Rudolf Steiner spreekt in zijn voordrachten in 1917 - 1919 vaak over
de Engels-Amerikaanse geheime broederschappen die zich via de
economie tot een wereldheerschappij willen opwerken. Zo bijvoorbeeld in
de laatste van de reeks voordrachten over Michaël op 15 december 1917,
(10) waarin hij ook uithaalt naar de ‘wereldschoolmeester’ Woodrow
Wilson en diens 14 punten, die hij onpraktisch en onuitvoerbaar noemt.
Hij zegt in deze voordracht ook dat het Engels-Amerikaanse economische
leven zich tot de wereldheerschappij wil opwerken. Maar als dat
economisch streven niet gepaard gaat met een zelfstandig geestesleven
en een zelfstandig staatsleven, dan leidt dat volgens Rudolf Steiner tot
ziekte en dood op fysiek gebied en tot ziekte en dood van de cultuur. Dat
is heden ten dage overal om ons heen te zien, zowel ziekte en dood bij de
mens via vaccinaties, medicijnen (momenteel doodsoorzaak nummer
twee, vlak na de kanker), allerlei vreemde virusziektes, kanker, als ook
ziekte en dood in de cultuur: afbraak van kunstvormen, afbraak van de
zorg, angsten, eenzaamheid etc. Over die vaccinaties zegt Rudolf Steiner
in een andere voordracht (11) dat geheime ordes er op uit zijn om te
verhinderen dat de mens toegang krijgt tot en de beheersing krijgt over
zijn zielegeestwezen. Men wil bewerkstelligen dat mensen vinden dat het
spirituele als zodanig waanzin is: “Men zal proberen dat te bereiken door
middel van 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 zl bieden. Men zal de mensen inenten tegen de aanleg
voor geestelijke ideeën. Daar zal men tenminste naar streven, zodat de
mens al in zijn kinderjaren de drang naar het geestelijk leven verliest”.
Dat zei Rudolf Steiner in 1917. Intussen weten we dat er de laatste jaren
een enorme toename van autisme en dementie is te constateren, mede
ook door de giftige stoffen die in vaccins als bijmenging worden gebruikt,
zoals de kwikverbinding thiomersal, als rattengif verboden, maar in
vaccinaties toegestaan en met name ook aluminium. (12) Het beeld van
Zombies, die worden gecreëerd en gemanipuleerd is dus zo gek nog niet.
Maar hoe bevrijd je ze? Allereerst via een helder inzicht in de
wereldgebeurtenissen, hoe zij gebeuren, waarom en met welk doel. We
moeten proberen achter de schermen te kijken, waarom deze machten
willen verhinderen dat de mensen een juiste relatie krijgen met de
spirituele waarheden. Rudolf Steiner zegt daarover: “Dat 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”.(13) In
1917 doet Rudolf Steiner nog iets. In antwoord op de eerste wereldoorlog
ontwikkelt Rudolf Steiner de gedachten over de driegeleding: de
driegeleding van de mens, maar daarnaast ook de driegeleding in de
maatschappij. Behalve dat hij in de maatschappij drie geheel van elkaar te
onderscheiden gebieden omschrijft: geestesleven (incl. religie,
wetenschap, kunst, onderwijs en onmderzoek), rechtsleven (afspraken,
wetten, rechtsspraak, CAO, politiek, vakbonden), en economie
(producenten, consumenten, handel, banken, verzekeringen, valuta),
beschrijft hij ook drie kwaliteiten die voor deze drie gebieden van belang
zijn: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en
broederschap in het economische. Zolang als er vrijheid heerst in de
economie en bedrijven en banken maar hun gang kunnen gaan en zich
steeds meer geld toeëigenen ten koste van alles en iedereen kan er geen
broederschap ontstaan. Broederschap gaat gepaard met een aantal regels
en afspraken, met gedeeltelijke nationalisaties van bedrijven, ten behoeve
van het algemeen nut, met vrijheidsbeperkingen voor aandeelhouders,
banken en de bedrijfstop. Een voorbeeld bij uitstek waar dit gebeurde was
het initiatief in 1919, toen een groot aantal bedrijven zich aaneensloot in
een associatie Die Kommenden Tag. (14). Coöperaties en associaties zijn
voorbeelden van vernieuwings-mogelijkheden in het economische. Maar
dat moet weer gepaard gaan met een andere beslissingsstructuur in het
rechtsleven. Eén keer in de vier jaar via een stembriefje zich mogen
uitspreken over mensen, die van alles hebben beloofd, maar na de
verkiezingen al die beloftes weer aan hun laars lappen, is natuurlijk
helemaal geen democratie. We zullen dus op zoek moeten gaan naar
nieuwe vormen van politiek, besluitvorming en rechtsspraak. Directe
democratie, veel volksraadplegingen, mandaatssystemen,
radenvertegenwoordigingen, er zijn veel denkbare vormen waarin de
echte democratie, het meespreken van elk mens over zijn directe en
indirecte belangen, gestalte kan krijgen. Ook daarover heft Rudolf Steiner
in veel van zijn voordrachten uitvoerig gesproken. Hij werd zelfs gevreegd
te adviseren toen in Duitsland in 1918 allerlei revolutionaire raden en
nieuwe beslissingsorganen ontstonden. Te grote instellingen als de EU,
waar helemaal geen democratie meer heerst maar alles van bovenaf
wordt opgelegd en opgedrongen zijn helemaal uit den boze. Het feit dat
de regelgeving destijds via een referendum is afgestemd, maar via een
achterdeurtje (verdrag van Lissabon) nu weer volledig terug is, is het
beste bewijs van het failliet van de EU. Deze organisatievorm is overigens
bezig zichzelf van binnenuit op te blazen, en het zal waarschijnlijk niet
lang meer duren voor de ballon knapt. De vraag is of we dan een
alternatief klaar hebben liggen voor decentralisatie en driegeleding, of dat

we dan alsnog in de armen worden gedreven van een nog autoritairder
systeem van een wereldregering. Want er zijn en blijven mogelijkheden.
Zo zijn er een aantal politieke partijen in oprichting die qua ideeën heel
dicht liggen bij datgene wat in dit artikel werd beschreven. Dat zijn de
partij Mens en Spirit, die het spirituele weer in de politiek binnen wil
brengen en de partij SOPN van Johan Oldenkamp. (15). Het is goed als
wij ons in deze alternatieven verdiepen en als wij er iets in zien, dat we
dan ook meehelpen om deze vernieuwende partijen met originele ideeën
verder bekend te maken en mogelijk aan één of meerdere zetels in het
parlement te helpen, zodat ook daar hele andere spirituele ideeën kunnen
gaan klinken. Tegenover de wereldregering in wording kunnen wij
proberen de driegeledingsgedachte verder te ontwikkelen. Tegenover de
macht van occulte geheime broederschappen kunnen wij zetten:
doorzicht, overzicht, inzicht. En dat kan er toe leiden dat de angst, de
wanhoop en de depressie omgezet wordt in moed, inspiratie en
enthousiasme. En deze drie laatste woorden hebben te maken met
Michaël, met het spirituele dat in ons komt en met het leren leven in het
spirituele.
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15.
Er hebben zich voor de komende Tweede Kamer verkiezingen
twee nieuwe partijen gemeld, die beide vernieuwende ideeën
hebben op het gebied van politiek en economie en die het spirituele
in de politiek willen binnenbrengen. Via hun websites kan men meer
over hun ideeën en werkwijze te weten komen. Het is: 1 Mens en
Spirit www.mensenspirit.nl en 2. SOPN www.sopn.nl

