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1 Situatieschets
Na twee jaar coronacrisis weten we het wel.
We weten dat er jarenlang voorgekookte en duistere plannen worden uitgerold. We weten 
dat het World Economic Forum daarin een hoofdrol speelt. We weten dat de covid-
injecties de volksgezondheid ondermijnen en dat de politieke, economische en militaire 
confrontatie met Rusland de economie en de samenleving ontwrichten. En we weten ook 
al een tijdje dat er een voedselcrisis aankomt.

We weten het allemaal.

Er is deze twee jaar veel energie gaan zitten in het ontrafelen van alle leugens en halve 
waarheden. Dat was nodig, maar daar zijn ook grenzen aan. We naderen het moment dat 
het contraproductief wordt om nog langer met onthullingen, weerleggingen, analyses en 
kritieken bezig te zijn. Het allemaal net nog wat beter weten is zinloos. Het put ons uit. Het 
bouwt niets op.

Met inzichten alleen komen we hier niet uit.

Het is de hoogste tijd om het zelf anders te gaan DOEN.
En wel aan de basis van de samenleving.
Het is nodig dat we op alle essentiële levensgebieden alternatieven ontwikkelen, zoals op 
het vlak van voedselvoorziening, gezondheid, onderwijs, wonen en werken. Zo pakken we 
de economische macht terug.

2 Oorlog in Centraal-Europa
Er is nog een andere, dringende reden om spoorslags over te schakelen van begrijpen en 
nog wat beter begrijpen naar bouwen. Dat is de mogelijkheid dat de confrontatie met 
Rusland escaleert tot een militair treffen in heel Centraal-Europa.
Allereerste prioriteit is daarom te zorgen voor voedselproductie op lokaal niveau. Denk aan
buurtmoestuinen, gemeenschappelijke voedselakkers en levensboerderijen. Denk ook aan
zelfvoorziening op het vlak van energie, water, communicatiemiddelen en medicamenten. 
Door onze inzet op al deze terreinen bouwen we een nieuwe samenleving op.

3 Een levensgrote, onbeantwoorde vraag
Al deze alternatieven zullen pas een grote vlucht nemen als ze voortvloeien uit een nieuw 
spiritueel besef, een nieuw geestelijk en moreel fundament.
Het ontbreken daarvan beschouw ik als de hoofdoorzaak van de maatschappelijke 
ontsporing waar we nu getuige van zijn en die we al jaren analyseren met onze artikelen, 
bladen, blogs, vlogs en 'mediaplatforms'. Onder al deze letters en beelden gaat een 
levensgrote onbeantwoorde vraag schuil: hoe zorgen we voor een nieuw geestelijk 
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fundament dat door grote delen van de samenleving wordt gedragen?

Met collega-blogger en uitgever Rob Vellekoop ben ik over dit onderwerp al enige tijd in 
gesprek. Allebei werken we aan bijdragen die op deze spirituele kernvraag ingaan. Deze 
artikelen zullen in de loop van dit jaar verschijnen in het tijdschrift Spiegelbeeld en op DLM
Plus en TransitieWeb.

4 Een nieuwe verzendwijze voor deze nieuwsbrief
Met deze 21ste editie van de nieuwsbrief schakelen we over op een andere mailing 
service, AcyMailing genaamd.
Het is mogelijk dat deze switch niet geheel rimpelloos verloopt. Misschien ontvang je de 
nieuwsbrief ditmaal dubbel. Of hij komt in je spamfolder terecht. Daarvoor vragen we je om
je begrip. 
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NAVO-landen sturen aan op een militaire confrontatie met Rusland

Ice Age Farmer: “Zet je schrap, er komen voedseltekorten aan”

Update levensboerderij Wilp: een vliegende start dankzij hooibalen

Goede achtergrondinformatie over de dramatische ontwikkelingen in Oekraïne – updates 
t/m 2 maart

Het is nog lang niet voorbij: EU wil vaccinatieplicht

De kracht van het menselijke internet: ervaringen met zelfvoorziening en zelfbestuur in 
een Franse vallei

Trucker Dunham: “Dit is een wereldwijde strijd tegen een totalitair regime dat de hele 
aarde wil overheersen”

Lessen uit 13 jaar zelfvoorzienend leven in Frankrijk

Hoe start je met een levensboerderij?

De economische macht terugpakken met levensboerderijen

6 Abonneren en reacties
Abonneren op deze nieuwsbrief kan via deze link:
http://www.transitieweb.nl/nieuwsbrief

Reacties: info@fredteunissen.nl

Met hartelijke groet,

Fred
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