


In dit artikel signaleert Pyt Kuipers terecht, dat we (de Aarde) afstevenen op een totale Apocalyps, 
omdat ‘wij’ (= alle mensen op Aarde) ons niets aantrekken van de signalen, die nu al zichtbaar zijn. 
Deze visie komt overeen met die in het “Krantenartikel, Neoliberaal geloof leidt naar de ondergang”. 
In deze visie/waarschuwing wordt de oorzaak gelegd bij het ‘neoliberale geloof’, dat de hele 
Wereld/Globe in zijn macht heeft. Daardoor ontstaat er een kloof tussen het ‘collectieve’ en het 
‘individuele’. De grootste dreiging is echter, dat de neoliberale politieke partijen hun macht hebben 
overgedragen naar de private ondernemingen, die maar één doel hebben: winst maken tot elke prijs.  
Deze private ondernemingen hebben geen enkele politieke, noch maatschappelijke verantwoording. 
Het Volk heeft daarop geen democratische invloed en moet dus gelaten de ecologische (maar vooral 
ook de humanitaire/menselijke) rampspoed over zich heen laten komen. 
Kuipers  verdeelt dit ‘wij’ in twee tegenover elkaar staande groepen:  
Groep 1 = de ‘ontkenners’ van de natuur/milieu/ecologische werkelijkheid. 
Groep 2 = de mensen, die naar zij zelf vinden, bewogen zijn met de leefbaarheid van onze Aarde. 

Helaas is het zo, dat beide groepen denken en handelen vanuit het neoliberale geloof van welvaarts-  
denken en economische groei, dat wereldwijd de ‘norm’ is geworden. 
Daarnaast is het uitgesloten, dat zo’n dominant/fundamentalistisch regiem, dat ook nog eens de 
Overheden feitelijk in zijn macht heeft, zich van binnenuit in de gewenste richting zal vernieuwen. 

Toch zal dit neoliberalisme ten ondergaan, net als het communisme, Marxisme, kapitalisme, enz. 
Het neoliberalisme gaat ten onder; het loopt zich kapot tegen de Apocalyps/de ecologische- maar 
vooral ook humanitaire grenzen.  
Zie ook: “Krantenartikel, De implosie van het Westen lijkt onafwendbaar”. 

 Er moet een ‘draaiboek’ komen, dat de chaos, die na de ondergang ontstaat, in goede banen leidt. 
Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is een ideaal draaiboek, dat bovendien zonder geweld en zelfs 
zonder Grondwetswijziging kan worden aangenomen. 
Zie ook: “Krantenartikelen: “Donkere wolken boven de democratie” ; “Wie maakt hier de dienst uit” 
en “Standenstaat, oud en nieuw”. 


