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In zijn populaire, vorig jaar verschenen boek 

en tijdens lezingen neemt schrijver en acteur 

Fred Butter zijn publiek mee op een intri-

gerende, begrijpelijke en toch bijna weten-

schappelijke speurtocht naar het ware ver-

haal. Mede aan de hand van fascinerende en 

verhelderende beelden laat hij zien wat we 

kunnen verwachten en hoe we ons kunnen 

voorbereiden op de komende veranderingen.

Op zijn reis door de wereld van mystiek, 

religie en wetenschap zoekt hij naar de be-

tekenis van het einde van de Mayakalender, 

graancirkels, uitzonderlijke archeologische 

vondsten en offi ciële eindtijdvoorspellingen. 

De vele veranderingen, die nu voor een deel 
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al voelbaar, merkbaar en zichtbaar zijn - het 

trillingsniveau van de aarde verandert bij-

voorbeeld - plaatst Fred Butter in het licht 

van de geschiedenis, die onbekend en vaak 

verbijsterend is! Wie waren de oude goden, 

wat hebben ze ons nagelaten en welke 

waarde moeten we daaraan hechten? Wat is 

de consequentie van het feit dat wetenschap 

en religie steeds dichter bij elkaar komen? 

Voorlopig concludeert hij: “Het zal uiteinde-

lijk de liefde zijn die de soort doet overleven. 

We moeten echter wel stevig in onze schoe-

nen staan en de juiste keuzes maken; kiezen 

we voor de gechipte of de verlichte mens...? 

Kies, maar dan vooral uit het hart! Niet mor-

gen, maar nu!”

Wacht ons dit jaar rond of op 21 december een wereldwijde 

ramp, of moeten we de voorspellingen van de Maya’s in hun 

Lange-Tellingkalender zien als het begin van een geheel nieuw 

tijdperk waarin vrede en harmonie de boventoon voeren?

fredbutter@speakersacademy.nl
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Fred Butter , opgeleid aan de Nel Roos Balletacademie 

en de Academie voor Kleinkunst, heeft als acteur in vele 

musicals gespeeld, waaronder ‘Cats’, ‘Mamma Mia’, ‘Tarzan’ 

en ‘Urine Town’. Op dit moment is hij tevens bekend van zijn 

boek ‘2012. Speurtocht naar het ware verhaal’.  

Over ditzelfde onderwerp geeft 

Butter, na uitvoerig vergelijkend 

onderzoek naar alle profetieën die 

hierover bekend zijn, uiterst 

interessante lezingen. Butter 

is directeur van de Fred Butter 

Soundstudio. 

‘2012. Speurtocht naar het 
ware verhaal’. 
Uitgeverij Akasha. 
ISBN 978 94 6015 007 4. 
Prijs €19,50.


