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1 Wat nu? 

De spoedwet is er door. De regering en een groot deel van het parlement 

kunnen nu met volle kracht hun 'nieuwe normaal' doordrukken. Daarvoor 

moesten ze eerst de mogelijkheid krijgen om belangrijke onderdelen uit de 

Grondwet buiten werking te stellen. Die mogelijkheid hebben ze nu. 

 

Onze Grondwet zat in de weg voor de krachten die The Great Reset aan het 

uitvoeren zijn. Deze junta van super-rijken en super-boosaardigen heeft lak aan 

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering, vrijheid van 

godsdienst en de onaantastbaarheid van het lichaam. 

 

Daarmee zijn we op een T-splitsing beland. We kunnen (bij wijze van spreken) 

rechtsaf en meegaan in het 'nieuwe normaal'. Of we kunnen linksaf. 

Linksaf slaan betekent uit het systeem stappen. Er is geen andere keuze meer. 

Het is linksaf of rechtsaf. 

 

Een nieuwe Grondwet 

Mijn idee is dat degenen die linksaf slaan aan een nieuwe Grondwet moeten 

gaan denken. Deze nieuwe Grondwet kan in eerste instantie een verbetering 

zijn van de huidige versie uit 1983, waar nog veel aan hapert, maar die toch ook 
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veel bescherming bood tegen willekeur en tirannie. 

 

In tweede instantie kunnen we een nog veel betere Grondwet uitwerken. Een 

die niet langer de machtsverdeling tussen koningshuis en maatschappelijk 

establishment als hoofdlijn heeft, maar die fundamentele mensenrechten en een 

nieuw systeem van basisdemocratie vastlegt. 

 

Werken aan een nieuwe Grondwet betekent op een diep niveau uit het 

bestaande systeem stappen. Maar er zijn veel meer dimensies in dit radicale 

besluit. Immers, ook op allerlei deelgebieden doemen T-splitsingen op. 

 

De kern van de omslag is steeds dat we niet langer aandringen op dat 'zij' het 

anders en beter moeten doen. We gaan het ZELF anders en beter doen. 

 

Met een holistische gezondheidszorg die we zelf vormgeven. 

Met een nieuw onderwijssysteem dat we zelf opbouwen. 

Met uitgebreide biologische en biologisch-dynamische landbouw om grote 

aantallen mensen te kunnen voorzien van goed voedsel. 

Enzovoort.  

We snijden moreel, juridisch, politiek en organisatorisch de bestaande banden 

door. En zo bouwen we een nieuwe wereld op. 

 

2 Voorbereid zijn op de impact van The Great Reset 

Het beeld dat zich langzamerhand vormt is dat de global junta (verenigd in 

onder meer het World Economic Forum) een dikke stok steekt in de spaken van 

de wereldeconomie en daarmee hele beroepsgroepen de afgrond in drijft. 

Boeren, zzp'ers, MKB'ers en zelfs kleinere multinationals. Totale chaos en 

ontreddering zullen het gevolg zijn. 

 

In de ontwikkelingslanden zal dit hoogstwaarschijnlijk een ongekende 

hongercrisis veroorzaken. In het Westen vooral een werkloosheidscrisis van 

enorme omvang. 

 



Maar, daar is over nagedacht: je mag terugkomen, en wel in overheidsdienst.... 

maar op voorwaarde dat je je gedraagt naar de eisen die de junta aan je stelt.  

 

Je bent dan je vrijheid volledig kwijt. En niet alleen je vrijheid, ook je bezittingen, 

je zelfrespect en je vertrouwen in een goede toekomst voor je kinderen en 

kleinkinderen. 

 

In het Westen zullen naar het zich laat aanzien miljoenen mensen hun werk 

kwijtraken. Dat is vanzelfsprekend een enorme persoonlijke (micro) en 

economische (macro) ramp, maar hoe vreemd het ook moge klinken: het is ook 

een grote kans.  

 

Je kunt nu uit het systeem stappen en je eigen werk scheppen. Niet in je eentje 

uiteraard. Dat kan alleen in samenwerking met anderen. Met mensen die de 

vruchten van jouw werk nodig hebben en die jou weer voorzien van wat jij nodig 

hebt. 

 

Zo zal er een nieuwe economie ontstaan, naast de centraal geleide stasi-

economie van de junta en haar aanhang. 

 

3 In actie komen 

Om je voor te bereiden op de impact van de chaos die ons te wachten staat 

denk ik vooral aan de volgende acties: 

 

* Zorg dat je (een groot deel van de tijd) in stralingsluwe omgevingen verblijft. 

Voor de elektrohoogsensitieven (EHS) is dat uiteraard altijd al een noodzaak. 

Maar ook voor de niet zo hoogsentitieven is dit in de huidige situatie sterk aan te 

raden. 

 

Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat 'corona' aan straling gerelateerd is. Hoe 

dat precies zit is nog niet honderd procent duidelijk, ook al omdat er meerdere 

factoren een rol spelen. Maar van 60 GHz wifi krijgen je organen zuurstoftekort, 

zoveel is al wel duidelijk. 

https://transitieweb.us12.list-manage.com/track/click?u=bfacece7f8e7ae5ef52ef2012&id=aa7306c754&e=2ec718a190


 

Stralingsluwe omgevingen zijn bossen, stranden en andere natuurlijke 

omgevingen.  

Je kunt zelf een stralingsluwe omgeving scheppen met behulp van orgonite. 

 

Blijf niet te lang hangen in digitale werelden (Zoom, laptop, mobiel). Wissel ze af 

met activiteiten in de fysieke wereld.   

 

* Verbouw je eigen groenten en leg voorraden aan. 

Nu in de herfst en winter kun je een moestuin voorbereiden voor komend 

voorjaar. Spit je grasveld om. Heb je geen grasveld, maar onderhoudsluwe 

kiezels en stenen? Zet daar dan grote, diepe bakken op vol met met goede 

grond. Woon je op een bovenverdieping? Kijk dan eens naar kiemgroenten of 

naar mogelijkheden om planten in de buurt van (of aan) je ramen te kweken. 

 

* Verbind je met gelijkgestemden, liefst dicht bij je in de buurt. 

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt nu dubbel en dwars. Je 

kunt zonder veel moeite kleine bijeenkomsten in je buurt beleggen en daar je 

zorgen en wensen met elkaar delen. 

Zie daarvoor de mogelijkheden van de Lucht-Je-Hart Cirkels. 

Kijk in de supermarkt wie ook geen mondkapje dragen en maak daar een 

praatje mee. 

 

* Overweeg grote stedelijke centra te verlaten.  

Probeer een plek te vinden met meer natuur om je heen.  

 

* Bestudeer de routekaart die een anonieme Canadese klokkenluider heeft 

gelekt. 

Deze roadmap lat zien wat mogelijk de geheime doelen zijn die regeringen de 

komende maanden en jaren met hun Great Reset willen bereiken. Ga voor 

jezelf na wat de consequenties zijn voor het geval deze informatie juist is. Ik 

vind deze routekaart – met alles wat ik sinds maart voorbij heb zien komen  – 

plausibel. 
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4 Ondersteuning bij persoonlijke transities 

Als alles om je heen instort, wat moet je dan? Wat kun je dan? 

In zou zeggen: koers zetten naar datgene waar je hart van gaat zingen.  

Daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Ik wil er hier twee noemen waar ik nauw bij 

betrokken ben. 

 

Allereerst de Eenvoudig Leven Agenda 2021 

samengesteld door Nynke Valk en verschenen bij onze uitgeverij Trophonios. 

Dit is niet alleen een gewone agenda, met alles er op en er aan, maar ook een 

levensplanner. Daarmee kun je wat je eigenlijk wilt en wat je feitelijk doet dichter 

bij elkaar brengen. In kleine, haalbare stappen. 

 

Als tweede noem ik Your Secret Zenith, een nieuw initiatief van Helena Struik, 

ook auteur bij Trophonios. Met haar team biedt zij ondersteuning bij het contact 

maken met je Hoger Zelf. Een vaardigheid die in tijden van crisis koersbepalend 

en levensreddend kan zijn. 
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5 TransitieWeb in boekvorm? 

De censuur op het internet begint bizarre vormen aan te nemen. 

Gisteren kreeg ik een bericht van Mailchimp, dat is de dienst waarmee deze 

nieuwsbrief naar de abonnees wordt verzonden. Onderwerp van de mail: een 

aanscherping van hun gebruiksvoorwaarden. 

Daarin staat bij paragraaf 17 deze Orwelliaanse zin: 

 

Mailchimp also does not allow the distribution of Content that is, in our sole 

discretion, materially false, inaccurate, or misleading in a way that could deceive 

or confuse others about important events, topics, or circumstances. 

 

Dat voorspelt weinig goeds. Ik ga daarom in januari over op een andere 

dienstverlener.  

 

Overigens zou je met deze definitie – als je zou willen - vrijwel alle corona-

content van de mainstream media kunnen wegcensureren... Maar dat is 

duidelijk niet waar deze aanscherping van de voorwaarden voor bedoeld is. Die 

is bedoeld om naar willekeur onwelgevallige inhoud te kunnen tegenhouden. 

 

Hoe lang TransitieWeb het nog droog houdt nu de censuurdruk zo toeneemt is 

de vraag. Je ziet steeds vaker dat politici de inhoud van onafhankelijke media 

omschrijven als 'onverantwoordelijk' en 'gevaarlijk voor de volksgezondheid'.  

 

Zo werd Tom Zwitser van Uitgeverij De Blauwe Tijger onlangs heftig 

geattaqueerd. Ook Karel van Wolferen moest het ontgelden, omdat politici en 
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mediabonzen zijn nieuwe tijdschrift Gezond Verstand – en vooral de hoge 

oplage daarvan – vrezen. 

 

We zijn er waarschijnlijk niet ver meer van af dat zulke onafhankelijke inhoud als 

gevaar voor de volksgezondheid, voor de stabiliteit van het land ('de Russen 

zitten er achter') of 'ophitsing' verboden wordt. 

 

Ik overweeg om voordat het zover is een bundel te maken met de beste 

artikelen uit TransitieWeb van de afgelopen tien jaren. Met een nadruk op wat er 

dit jaar over de coronacrisis is gepubliceerd. Dat wordt dan dus een boek. 

Misschien kan ik zo'n boek nog voor de poorten van de hel wegslepen. Als de 

site dan – onverhoopt – op zwart gaat is de kerninhoud in elk geval behouden. 

Mijn vraag aan jou, beste lezer: vind ie dit een goed idee?  

 

N.B. Er is nu al een beperkte mogelijkheid tot 'redding' van content in de site 

ingebouwd. In het hoofdmenu bovenin zie je een tabje Pdf's. Daar kun je een 

map downloaden met alle artikelen uit 2020. Ik werk deze map iedere week bij. 

 

6 Oudejaarsdag 2020: revolutie in Berlijn 

Onderstaande schermafbeelding is een fragment van een lijst met geplande 

corona-demonstraties bij onze oosterburen.  Alles komt samen op de laatste 

dag van dit jaar. En daar staat geen demonstratie aangekondigd, maar een 

overname van de hele stad. Revolutie.  

 

Dat is humor, maar met een ondertoon van realiteitszin. Veel Duitsers slaan 

linksaf. Ze hebben déjà vu's. En zij zijn al een tijd bezig met een alternatieve 

Grondwet. 
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