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WERELD GOEDE WIL 
 

Een dag ter overdenking op het thema: 

Het Weder Opbouwen van de Tempel  
van het Leven der Mensen 

Zaterdag 14 november 2015 

Auditorium Université Ouvrière de Genève, Place des Grottes 3, 1201 Genève 
 

 

 

Programma 
 

 

13h00 Presentatie van de middag 
Mantram: “De Nieuwe Groep van Wereld Dienaren” (Duits) 
Voordracht Wereld Goede Wil (Frans) 

 
13h45 Daniel Hersheson: Naar een Nieuwe Economie (Zürich, in het Engels) 

Sinds april 2012 is Daniel Hersheson lid van de directie van een Zwitserse dochteronderneming van een 
wereldwijd IT-bedrijf en CFO van die onderneming. 
Daniel Hersheson studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Greenwich, Londen, zich specialiserend in 
boekhouding en financiën. Hij bekleedde diverse functies op het gebied van planning en controle vóór hij diverse 
financiële functies bekleedde in Zwitserland (Lausanne, Zurich), evenals Frankrijk en Zuid-Afrika. Hij is CFO van 
de microprocessors eenheid en CFO van de outsourcing sector. In januari 2009 werd hij benoemd tot CFO van de 
Global Technology Services unit voor Zwitserland en Oostenrijk. 

 
De evolutie van de mensheid kan worden gezien in termen van de veranderende aard van het menselijk verlangen die stroomt door – en deze ook 
bezielt – de drie punten van wat ik de planetaire evolutionaire driehoek zou noemen van wet, relatie of verhoudingen en planetaire grondstoffen. De 
wisselwerking tussen deze drie factoren heeft geleid tot de drie primaire vormen van menselijke expressie, namelijk de overheid, de religie, en het 
financiële en economische systeem. Deze vormen van menselijke expressie veranderen voortdurend en passen zich aan naargelang het steeds meer 
verbonden collectieve menselijke bewustzijn inspeelt op de snel veranderende en steeds meer geglobaliseerde samenleving, die het heeft geschapen. 
’s Mensheids ontevredenheid met de kwalijke bijwerkingen van zijn eigen creatie stuurt de aanpassing aan van de vormen van de samenleving waarin 
alle menselijke activiteit plaatsvindt. Deze vormen dienen te evolueren en zich aan te passen aan de veranderende levensuitdrukking van de mensheid, 
danwel achteruitgang respectievelijk volledige instorting onder ogen zien.  
Deze voordracht onderzoekt hoe de wisselwerking tussen de drie punten van de evolutionaire driehoek de mensheid drijft tot steeds grotere 
prestaties; prestaties die tot nu toe menselijke verhoudingen ondergeschikt hebben gemaakt aan materiële belangen. Door de uitwerking van de wet 
van oorzaak en gevolg in de smeltkroes van de menselijke ervaring, leert de mensheid de hoge prijs die zij betaalt voor het ondeskundig gebruik van de 
vrije wil. Dit is waar de mensheid zich vandaag de dag bevindt ... aan de rand van een grote heroriëntatie. 

 
14h15  Thomas Bohrn – Stroom van het Leven, het Cardiovascu-laire Systeem en onze Tempel (Brno – Tsjechië, in het Frans) 

Thomas Bohrn werkt op het gebied tele-geneeskunde specifiek gericht op de vroege detectie van geselecteerde 
cardiovasculaire risicofactoren voornamelijk met betrekking op de kwaliteit van de bloedstroom in verschillende delen van 
ons fysieke lichaam. Het cardiovasculaire systeem weerspiegelt het zonnestelsel in onszelf en de stroom van het leven neemt 
een fysieke uitdrukking aan, die een dieper begrip van het leven kan leveren op basis van objectief meetbare parameters en 
bewijsbare feiten. Het belangrijkste onderwerp van de voordracht zal bestaan uit het proberen om overeenkomsten te vinden 
tussen de stroom van het leven, het cardiovasculaire systeem als uitdrukking van onze Tempel en ons gedrag ten opzichte van 

het model dat we hebben ontvangen. 
 

14h45    PAUZE 
15h10 Visualisatie (in het Frans) 

15h15  Oliver Rizzi Carlson  – Een Geheiligde Maatschappij (Genève - Zwitserland, in het Frans) 
Oliver groeide op in Italië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Na zijn Masters Degree in Vredeseducatie aan de 
Universiteit voor Vrede (UPEACE) opgericht door de VN, geeft Oliver de nieuwsbrief uit voor de “Global Campaign for 
Peace Education”. Hij organiseert opleidingssessies voor jonge mensen over de cultuur van vrede, zowel op scholen als 
daarbuiten. Als VN-vertegenwoordiger van het Verenigde Netwerk van Jonge Vredemakers (United Network of Young 
Peacebuilders) maakt Oliver mensen bewust van de cultuur van vrede, onderwijs voor de vrede en de rol van jongeren 
in vredesprocessen. Lid van "l'Equipe de Jeunes”, die het rapport heeft geschreven over World Civil Society (Globale 
Samenleving) aan het eind van het VN Decennium voor de Cultuur van Vrede, is Oliver ook lid van de “Global Alliance 
for Ministeries and Infrastructures for Peace” en vele andere initiatieven. 
De sociale ruimtes waarin we communiceren zijn de uitdrukking van onze visie op de wereld en beïnvloeden ons 
gedrag. Voor de huidige transformatie van ons collectieve bewustzijn, beginnen we de universele principes te herontdekken, die kunnen worden 
toegepast op onze sociale structuren om de diversiteit te ondersteunen die de kern is van het leven. In het bijzonder zijn ruimtes voor dialoog en 
conflict transformatie aan het veranderen in een visie van de “vergadering technologieën”, zoals beschreven door Charles Eisenstein. Door middel 
van een analyse van “Restorative Circles” van Dominic Barter en “Theater for Life” van David Diamond, proberen we de principes van het 
opkomend bewustzijn te identificeren, die ons in staat stellen om de menselijke band te voeden en onze verschillen te gebruiken en onze 
verhoudingen te transformeren in een continu proces van harmonisatie van onze samenleving. 

 
15h45 Discussies over het thema van de middag in kleine groepjes 
16h35  Plenaire discussie met alle sprekers 
16h45 Conclusie en Meditatie (in het Spaans) 
17h00    Sluiting van de dag     Toegang gratis 

Dit evenement wordt uitsluitend gefinancierd door donaties.  
Uw bijdrage is van harte welkom. 

 

Voor meer informative kunt u schrijven naar: 
WERELD GOEDE WIL, 40, rue du Stand, C.P. 5323 - CH-1211 Genève 11 -  Zwitserland 

Tel: + 41 (0)22 734 12 52 – Fax: + 41 (0)22 740 09 11 - www.lucistrust.org - geneva@lucistrust.org  

http://www.lucistrust.org/
mailto:geneva@lucistrust.org
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MEDITATIE 
WERELD GOEDE WIL 

 
I. SAMENSMELTING.  We komen op het mentale gebied bijeen als een groep, functionerend door de drie 

planetaire centra (Londen, New York, Genève) als een driehoek van licht.  
 

Als groep erkennen wij onze plaats binnen het hartcentrum van de Nieuwe Groep van Werelddienaren. 
Verleng mentaal een lijn van lichtende energie naar de geestelijke Hiërarchie, het planetaire hartcentrum, 
naar de Christus, het “Hart van Liefde” binnen de Hiërarchie en naar Shamballa, “het Centrum waar de Wil 
van God gekend wordt”. 

 
II. HOGERE TUSSENPERIODE.  De planetaire eenlijnigheid openhoudend en het denkvermogen evenwichtig en in 

rust houdend, bespiegel kort de bron en de macht van de wil-ten-goede, essentiele liefde, zoals deze het Doel 
belichaamt en het Plan motiveert. 

 
III. MEDITATIE.  Mediteer op de sleutel gedachte van het Wereld Goede Will Forum: 
 

Het Weder Op Bouwen van de Tempel van het Menselijk Leven 
 
IV. INSTROMING.  Visualiseer de nederdaling van de wil-ten-goede - essentiële liefde - doorheen de planeet, vanuit 

Shamballa, door het planetaire hart, de Hiërarchie, door de Christus, de Nieuwe Groep van Werelddienaren, 
door de mensen van goede wil overal op aarde en tenslotte door het hart en het denken van de gehele 
menselijke familie. 

 
V. LAGERE TUSSENPERIODE.  Richt als groep het bewustzijn opnieuw in de periferie van de grote Ashram. Laat 

de bevestiging weerklinken: 
In het Centrum van alle liefde, sta ik. 

Vanuit dat Centrum zal ik, de Ziel, naar buiten treden. 
Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken, 

Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten, 
in mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld. 

 
Overdenk het thema van het forum dat zich op alle gebieden van de samenleving en overal onder alle 
volkeren uitwerkt door toegepaste goede wil. 

 
VI. DISTRIBUTIE.  Laat de Grote Aanroep weerklinken als een bewuste stroom van energie die over de gehele 

planeet wordt uitgestort, via de vijf planetaire centra en het bewustzijn van de gehele mensheid bestralend 
en instromend.  

Vanuit het punt van Licht in het denken van God 
Strome licht in het denken van de mensen. 

Dat Licht op Aarde nederdale. 
 

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God 
Strome liefde in de harten van de mensen. 
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 

 

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 
Richte doel de kleine wil der mensen, 

Het doel dat de Meesters kennen en dienen. 
 

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen 
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht 

En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft. 
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen. 

 

 OM  OM  OM 
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Inleiding Forum Wereld Goede Wil 
Mintze Van der Velde, (Frans) 

 
Een hartelijk welkom aan iedereen op dit Forum 2015 van de Wereld Goede Wil. 
 
Welkom aan u allen op dit Forum van Wereld Goede Wil 2015 en een bijzonder warm welkom aan de luisteraars, 
die voor de eerste keer dit forum kunnen volgen via een directe radio-uitzending via het Internet. 
We zijn erg blij dat u naar Genève gekomen bent uit veel verschillende landen in dit zeer mooie amfitheater van de 
Université Ouvrière van Genève. Wij hebben het genoegen om sprekers van dit Forum te begroeten uit Zürich, 
Genève en de Tsjechische Republiek. We hebben ook het genoegen om dit forum met vrienden uit Frankrijk, 
Duitsland, Spanje, Italië, Rusland, Zwitserland te delen en wellicht heb ik een paar andere landen vergeten. 
Het thema van dit forum, dat gelijktijdig wordt gehouden in Genève, Londen en New York, is: "Het weder op 
bouwen van de tempel van het menselijk leven." De sessies in Londen en New York worden gelijktijdig via video op 
het internet uit gezonden. In Genève zijn we blij in de gelegenheid te zijn om de audio van dit evenement uit te 
zenden. Ik wil u eraan herinneren dat het forum een uitstekende gelegenheid is om de banden aan te knopen met 
alle mensen van goede wil overal in de wereld, zij het New York, Londen of elders. 
 
De taak van de organisatie Wereld Goede Wil, een afdeling van de Lucis Trust, is - zoals de naam al aangeeft - de 
verspreiding van goede wil. Wat is er zo speciaal aan goede wil? Elke persoon, elke gemeenschap en elke natie zou 
kunnen beginnen met een diagnose van hun eigen houding ten opzichte van goede wil, en een voorbeeld kunnen 
geven door het elimineren van breuken in de woning, het bedrijf, of de natie. Goede wil is besmettelijk; wanneer er 
eens een definitieve start is gemaakt in een zuivere en belangeloze geest, zal de goede wil de wereld snel 
doordringen en juiste menselijke verhoudingen zullen snel gevestigd worden. Het helen van breuken is een 
praktische zaak. Voordat echter integratie en synthese mogelijk zullen zijn, dient eerst al dat wat integratie 
tegenhoudt en alles wat een synthese belemmert te worden opgeruimd of vernietigd. Mensen moeten ook zelf de 
vooroordelen vernietigen, de vijandigheden en de vaste ideeën die synthese hebben tegen gehouden, die breuken 
hebben gecreëerd en juist begrip hebben verhinderd. 
 
Genève is een unieke stad in de wereld: in het verre verleden van de geschiedenis zowel als heden ten dagen, is 
Genève een plek waar verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten, samen spreken en proberen om conflicten 
op te lossen zijn. Wereld Goede Wil heeft het voorrecht om haar hoofdkantoor al sinds tientallen jaren in deze stad 
te hebben. Genève staat bekend om zijn groot aantal NGO's, het Internationaal Centrum voor Nucleair Onderzoek 
CERN, het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, het Rode Kruis, en nog veel meer. Dus het komt niet als een 
verrassing dat het thema of de keynote van Genève is: “Ik probeer samen te voegen, te verenigen en te dienen”. 
 
Om de toon te zetten voor de uitwisseling van vruchtbare ideeën, hebben we het genoegen om u onze sprekers van 
hoge kwaliteit en internationale achtergrond voor te stellen: 
Allereerst hebben we Daniel Hersheson die een toespraak in het Engels zal geven: "Op weg naar een nieuwe 
economie", een onderwerp dat meer dan ooit van belang is in een tijd waar we in de afgelopen decennia meer 
economische crises gezien hebben dan in de verschillende eeuwen ervoor. 
Daarna Tomas Bohrn, die de reis vanuit de Tsjechische Republiek naar Genève heeft gemaakt, en zal spreken over 
"de stroom van het leven, het cardiovasculaire systeem en onze Tempel" in het Frans. 
En tenslotte zal Oliver Rizzi Carlson spreken over "Een heilige Maatschappij" met vele moderne inzichten over hoe 
om te gaan met conflicten - waarbij uiteraard goede wil centraal staat. Oliver zal ook in het Frans spreken. 
We zullen de dag zoals gewoonlijk met groepsdiscussies besluiten, waar u allen wordt uitgenodigd om aan deel te 
nemen en uw inzichten te delen over de vragen en het thema van deze middag, "Het weder opbouwen van de 
tempel van het menselijk leven”. 
 
Het centrum van Genève heeft de traditie de talen te laten weerklinken die elkaar hier treffen: Frans, Spaans, 
Italiaans, Duits, Russisch en Nederlands. Bij uitzondering hebben we vandaag een lezing in het Engels, maar Daniel 
Hersheson wil graag proberen met u te debattern en uw vragen in het Frans beantwoorden. Alle lezingen en 
meditaties in uw eigen taal vindt u in de betreffende dossiers bij de ingang van deze zaal.  
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Wanneer wij een meditatie doen, nodigen wij u uit de mantra’s in uw eigen taal te laten klinken – het merendeel is 
natuurlijk het Frans. In elk geval zijn we er ook om simultane vertalingen te doen, waarbij we u uit nodigen uw 
opmerkingen of vragen op een korte en samenvattende manier te formuleren.  
Aangezien we een vrij vol programma hebben, zullen we een pauze van ongeveer 25 minuten houden waarin wij –  
leden van het hoofdkantoor van Genève – beschikbaar zullen zijn om u te helpen, bijvoorbeeld als u vragen heeft 
over Driehoeken, de Arcane School of Wereld Goede Wil. Wil. Er is een speciale tafel voor driehoeken en dit is een 
uitstekende gelegenheid om een nieuwe driehoek te vormen of om nadere informatie over de driehoeken project 
te krijgen. 
 
Er is een koffieapparaat en drank in de hal, maar de directie van dit college staat eten noch drinken toe in deze zaal. 
 
 

*     *     * 
 
 
 
 
 
 

Mantram van de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren (Duits) 
 

Moge de Macht van het Ene Leven  
stromen door de groep van alle ware dienaren. 

 
Moge de Liefde der Ene Ziel het leven kenmerken  
van allen die trachten de Verhevenen te helpen. 

 
Moge ik mijn aandeel in het Ene Werk volbrengen  

door zelfvergetelheid, niet kwetsen en het juiste woord.. 
 

*     *     * 

 
 



 

5 

HET WEDER OPBOUWEN VAN DE TEMPEL DER MENSEN 
Philippe Robert (Frans) 

 
Het thema zelf van dit forum van De Wereld Goede Wil 2015 geeft aanleiding de volgende woorden van Alice Bailey 
te overdenken: “Datgene wat van iedereen gevraagd wordt, is de liefderijke bedoeling de gehele wereld in vuur en 
vlam te zetten met het nieuwe idee van de geest van verhoudingen, te beginnen bij zichzelf, zijn eigen familie en zijn 
onmiddellijke omgeving.” 
“Een groeiend aantal mensen heeft zich al ingezet om de mensheid naar een nieuwe spirituele wedergeboorte te 
begeleiden, waarvan velen werken in organisaties zoals de Verenigde naties en in duizenden NGO’s over de hele 
wereld.”  
Deze geëngageerdheid  staat in het kader van de Wereld Goede Wil! 
 
Hier nog een korte herhaling van wat de Wereld Goede Wil precies inhoudt, haar principes, haar politiek en de 
doelen die zij zich gesteld heeft. 
 
Wereld Goede Wil is een organisatie opgericht in 1932 in het kader van de LUCIS TRUST (een vereniging zonder 
winstdoelen), om juiste menselijke verhoudingen tot stand te brengen en een oplossing aan te dragen voor de 
problemen der mensheid door de opbouwende kracht van de goede wil.  
De activiteiten van Wereld Goede Wil zijn hoofdzakelijk educatief. 
Het werk van De Wereld Goede Wil is gebaseerd op de principes van broederschap, eenheid, samen delen en 
samenwerking – op de vrijheden en de fundamentele rechten, uitgedrukt door de Verenigde Naties in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, die heden ten dage in de denkwereld van de Verenigde Naties gekend 
wordt als “De Rechten van de Mens”. Wereld Goede Wil (WGW) is een organisatie van werelddienst die het principe 
van non-discriminatie huldigt, of dit nu gaat om redenen van ras, godsdienst, ideologie of politieke of economische 
overtuiging. 
 
Het programma en de politiek van de WGW zijn opgesteld door een internationale groep die gevestigd is in de 
centrale zetels van New York, Londen en Genève, in samenwerking met groepen en verenigingen die in talrijke 
delen van de wereld werken. Wereld Goede Wil is een belangeloze vereniging van mannen en vrouwen van goede 
wil, die open staat voor al diegenen die haar principes en doelen ondersteunen. Er wordt geen enkel lidmaatschap 
of contributie gevraagd.  
Wereld Goede Wil is een niet-gouvernementele organisatie die geaccrediteerd is bij het Publieke Informatiebureau 
van de organisatie van de Verenigde Naties. Het heeft een raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad 
van de VN en onderhoudt informele relaties met een groot aantal niet gouvernementele organisatie, nationaal en 
internationaal. 
 
Financiering: Het werk wordt louter gefinancierd door de bijdragen van geïnteresseerde personen en steunt op 7 
doelen:  
 

 Het stimuleren en aanmoedigen van de mannen en vrouwen van goede wil overal ter wereld, met het oog 
op juiste menselijke verhoudingen te bevorderen tussen de rassen de naties en de klassen, door een 
intelligent begrip en een ware communicatie. 

 Mannen en vrouwen van goede wil helpen in hun studie van de wereldproblemen en in de zoektocht naar 
een wezenlijke toepassing van goede wil, van samenwerking en van samen delen voor het algemeen 
welzijn.  

 Samenwerken met andere organisaties in opbouwende activiteiten die bij zullen dragen aan de 
wereldeenheid, aan de stabiliteit en aan de instelling van juiste menselijke verhoudingen. 

 Het beschikbaar stellen van recente informatie over opbouwende lopende acties binnen de voornaamste 
gebieden van menselijke activiteit door de publicatie van een driemaandelijks bulletin en het schrijven van 
de commentaren van de WGW over diverse onderwerpen van wereldbelang.  

 Helpen de goede wil te bevorderen als hoofdgedachte van de nieuwe beschaving. 

 Een wereldwijde verspreidingslijst opstellen van mannen en vrouwen van goede wil. 

 Acties van de Verenigde Naties steunen en haar gespecialiseerde instituties als de beste hoop op een 
vreedzame en verenigde wereld.  
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Uiteindelijk zeggen wij dat Goede Wil de Liefde in actie is. In datgene wat volgt zal het over deze liefde gaan. Met dit 
doel en om het thema van deze dag in het licht van praktische voorbeelden te plaatsen zullen drie sprekers het 
woord voeren: 
Eerst de heer Daniel Hersheson met een overdenking over het thema: “Naar een nieuwe economie”. 
Vervolgens de heer Thomas Bohrn met de overdenking: De levensstroom, cardiovasculair systeem en onze 
geheiligde structuur.” 
En tenslotte de heer Oliver Rizzi Carlson met het thema: “Een Geheiligde Maatschappij”. 
 
Wij hebben in deze korte introductie gesproken over de vrijwillige vereniging van mannen en vrouwen van goede 
wil. Dit woord ‘vrijwillig’ wordt tegenwoordig algemeen gebruikt in het bijzonder ter gelegenheid van een of andere 
natuurramp, zoals de recente aardbeving in Nepal of de toestroom van vluchtelingen in Europa. Men kent vaak niet, 
of men vergeet, de etymologie ervan die uit het Latijnse woord: ‘benevolus’ komt, wat betekent: “goede wil”. 
Om een idee te geven van wat het vrijwilligerswerk omvat, er wordt geschat dat er alleen al in Europa 100 miljoen 
personen als zodanig bezig zijn. 
 
In de loop van de geschiedenis heeft de goede wil, de liefde in actie, diverse wegen ingeslagen om uit te komen bij 
wat later de NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) zouden worden. 
De solidaire acties vinden onder andere hun oorsprong op het terrein van christelijke liefdadige ordes in de vijfde 
eeuw, waar het christendom dan staatsgodsdienst wordt. Deze acties gebruikten de hulp aan de bevolking van de 
meest behoeftigen als voorwendsel om de groei van hun rijkdommen te verklaren. De kerk werd een 
liefdadigheidsonderneming. 
Sinds 1812 kan men beginnen te spreken over urgente humanitaire acties.  
Maar het is pas tussen 1854 en 1855 dat de eerste NGO het daglicht ziet. Florence Nightingale, een rijke Britse en 
verpleegster met een zekere bekendheid, richt medische teams op, die tussenbeide zullen komen in de Krimoorlog 
(1853-1856), vervolgens in de VS tijdens de Burgeroorlog (Secessie-oorlog) (1861-1865), evenals in Frankrijk, tijdens 
de oorlog van 1870.  
Enkele jaren later heeft Henri Dunant, humanist en Zwitsers zakenman, getroffen door de afschuwelijkheden die de 
slag van Solferino van 24 juni 1859 met zich meegebracht, een privé liefdadige organisatie opgericht, die 
gesymboliseerd werd door een rood kruis, die later de benaming zal krijgen zoals wij die nu kennen. 
De Europese geschiedenis van de Hanze liga (van het oud-Duits “Hansen”, zich verenigen), die het licht zag in 1241 
en gedurende 4 eeuwen al heel vroeg bewees, hoe de goede wil en de samenwerking al een bepaald idee van de 
Europese Unie aankondigden. 
 
Wij vermelden hier de Europese Unie, bakermat van onze evolutie op een actueler gebied en geconfronteerd met 
een situatie die tegenwoordig van zich doet spreken, te weten: het probleem van de vluchtelingen. Het thema van 
dit forum is, wij hebben het al gezegd: “Het wederopbouwen van de tempel der mensen.” Zou dat inhouden dat er 
van tevoren een vernietiging zou zijn geweest van deze geheiligde structuur? De vluchtelingen en de hulp die 
Europa hen probeert te brengen kan gezien worden als een poging die deze richting op gaat, omdat deze 
geïmpregneerd is door een bewustzijn dat geïntegreerd is in de basis van levenservaringen! Hoe vindt dit plaats? 
 
Laten we proberen het gebruik van analogieën toe te passen om het beter te begrijpen en het onderwerp 
vluchtelingen met het thema van de dag vergelijken. Vervolgens proberen we een parallel te trekken met de Geest 
van Verhoudingen, die genoemd is in de video die wij zonet gezien hebben en waarin Mevrouw Christine Morgan, 
Voorzitster van Lucis Trust, deze Geest van Verhoudingen onderstreept en vergelijkt met de wereld van het kleine 
oneindige, een spiraalvormige beweging in de oceaan van de atomen in rotatie, die door dit feit het weer verenigt 
volgens een specifieke opbouw, zodat het leven er in kan blijven bestaan, zoals in de draden van de dubbele spiraal 
van DNA, die verantwoordelijk zijn voor de manier van vormgeving, informatie en ontwikkeling van de organismes. 
Het is op de achtergrond van deze structuur van het DNA, dat een vuur in spiraalvorm het contactpunt creëert 
tussen de subjectieve en objectieve elementen van alle organismen – De Geest van Verhoudingen die het bewuste 
leven verbindt met de vorm waarin het verblijft. 
 
De wereld van het kleine oneindige en zijn bewonderenswaardige functioneren stuurt ons terug naar onszelf en 
nodigt ons uit deze interactie te beschouwen tussen atomen, cellen, organen, beendergestel, spieren enz., zo de 
totaliteit vormend van ons fysieke lichaam.  
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In het universum van het kleine vraagt men zich dikwijls verbaasd af: wat is het drijvende element die deze 
bepaalde atomen aanstuurt, en die bepaalde cellen die tot agglomeratie komen – en zo geweldig efficiënt – 
aanstuurt om specifieke organen te vormen, op voorwaarde dat de gezondheid het mogelijk maakt! 
Op dit niveau kunnen wij eveneens een soort van goede wil in aanmerking nemen die openstaat voor de 
overweging van de ander, om er een overeenkomstigheid van functioneren in te ontdekken met eenzelfde doel, 
voor het orgaan waarin cellen opgeroepen worden te dienen, in het kader van hun specifieke karakteristieken.  
Door analogie roept deze toestand van zijn van het oneindig kleine, de manier op, van zijn op het menselijk gebied. 
Zijn wij niet eveneens, natuurlijk op een andere schaal, de onze, zoals de cellen van een groter lichaam, met zijn 
organen, die de naties zijn, die samen de wereld van de mensheid vormen? 
Nog altijd via analogie, stellen wij ons ons zonnestelsel voor met zijn centrale kern, de zon en de elementen om 
Haar heen draaiend, die de planeten zijn, die meegevoerd worden in een grote roterende beweging, gestructureerd 
als een Cel van het Melkwegstelsel. 
 
Tussen het oneindig kleine en het oneindig grote, in deze overeenkomst van functioneren en als zwevend in de 
ruimte van het heelal, zijn de menselijke wezens aanwezig. 
Als zodanig kunnen wij er door ontroerd worden, wellicht overvallen worden door een soort duizeligheid! Maar wij 
kunnen eveneens achter deze ruime beweging een bewonderenswaardige cohesie zien, die op zijn beurt een 
planetaire bakermat oproept, waarin De Tempel van de Mensen wederopgebouwd kan en moet worden, waarover 
wij in het begin spraken, wederopbouwen, omdat Het Bewustzijn deze keer geïntegreerd is bij de constructie als 
een fundamentele medespeler van deze geheiligde structuur die de mensheid is. 
Ik dank u. 

 
 

*     *     * 
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NAAR EEN NIEUW ECONOMIE 
Daniel Hersheson(Engels)  

 
Filosofisch gezien kunnen we alle bestaan zien in termen van de drievoudigheid van leven, bewustzijn en vorm. Van 
de wisselwerking tussen leven en vorm wordt gezegd dat het bewustzijn erdoor wordt teweeg gebracht, en de 
graad van bewustzijn dat door een levensvorm wordt uitgedrukt is een maatstaf voor haar plaats op het 
evolutiepad. Wanneer we deze drievoudigheid als de fundamentele basis van ons planetaire leven aanvaarden, 
kunnen we onderzoeken hoe het evolutieproces zich in de mensheid uitwerkt door middel van een reeks van 
verwante drievoudigheden. 

In een poging om het beginsel van het Leven te begrijpen, is het nuttig om de wetenschappelijke verklaring, dat alles 
energie is, te beschouwen, om dan leven trachten te begrijpen als het totaal aan energie in het universum. Het is 
deze totaliteit van energie of trillings-mogelijkheid dat we de alwetendheid van het leven kunnen noemen. 

Om in staat te zijn het geheel van de waarheid van het leven in haar volheid te beseffen, veronderstelt dit een 
instrument van waarneming dat aan deze taak beantwoordt; een dat alle systemen van energie kan registreren en 
juist kan interpreteren en een bewustzijn dat de aangeboden verklaring kan begrijpen. De menselijke vorm – een 
fysiek, emotioneel en mentaal reactieapparaat – brengt de energieën samen en zet deze om zodat ze 
waarneembaar zijn en stelt deze waarneming aan ons bewustzijn voor als een realiteit. We zien dit als de werkelijk 
terwijl dit enkel een interpretatie is van een klein deel van de werkelijkheid en dikwijls een ernstige misvatting. Daar 
ligt het probleem van de mensheid, het onvermogen om helder te zien en zonder persoonlijke vertekening. Daarom 
kunnen we aannemen dat het doel van het evolutieproces erin bestaat om de vorm tot een punt te brengen waar 
deze de universaliteit van het leven kan uitdrukken. 

Het element om onderscheid te maken in de kwaliteit tussen energieën is haar frequentie, maar wat bepaalt de 
specifieke kwaliteiten van de verschillende frequenties: rood en groen, of woede en mededogen? Wie of wat heeft 
deze energie van ons planetair systeem met deze kwaliteiten, die we ervaren als de wetten van ons planetair 
systeem, ‘ingedrukt’? Hier verschillen de meningen. De gevestigde wetenschap zal ons zeggen dat dit allemaal 
willekeurig en betekenisloos is, terwijl de traditie van de Oude Wijsheid zal zeggen dat het de doelbewuste wil van 
een hogere kosmische intelligentie is. Los van wat jij ervan denkt zou men in gedachte moeten houden dat 
systeemwetten en energieën het menselijk bewustzijn bepalen en dus de waarneming van de werkelijkheid. 
Afhankelijk dus van welke systeemwetten het bewustzijn bepalen zal dit zowel het menselijke standpunt (beperkt of 
ruimdenkend) als het menselijk gedrag (zelfzuchtig of samen delend) bepalen. 

Leven, bewustzijn en vorm drukken zich uit als de kwaliteiten van wil, liefde en intelligentie. De wil is de uitdrukking 
van het dynamische, motiverende levensbeginsel, dat zich vooreerst uitdrukt als instinct, daarna als verlangen en 
veel later in het evolutieproces wordt het waarlijk doelbewuste wil. Het is de energie die aan de Wet van Eenheid 
ten grondslag ligt en die de synthese van alle bestaan openbaart. Liefde is de uitdrukking van bewustzijn dat leven 
met vorm verbindt. Het is de energie die aan de Wet van Juiste Verhoudingen ten grondslag ligt en die ons tot 
verhoudingen aanzet, zowel objectieve als subjectieve, en dit brengt ons tot een steeds groter begrip van de aard 
van ware verhouding en hoe alle dingen met het geheel in verband staan. Intelligentie is de uitdrukking van de 
activiteit van de vorm. De energie van intelligentie ligt ten grondslag aan de Wet van Economie die de wereld van de 
individuele eenheid, het atoom, het menselijk wezen, een onderneming of een staat, beheerst en welke zichzelf 
altijd zien als afgezonderd en onderscheiden van andere eenheden. De Wet van Economie is daarom scheidend van 
aard met het onderscheiden van de ene vorm van de andere, en zolang het menselijk bewustzijn zich identificeert 
met zulk afscheidend wereldbeeld, zullen zelfzuchtigheid en conflicten heersen. In deze context mogen we niet 
vergeten dat de wereldeconomie een vorm is die onder de afscheidende Wet van Economie tot stand is gebracht. 

Slechts wanneer de Wet van Juiste Verhoudingen en de Wet van Eenheid te voorschijn beginnen komen als een 
werkelijkheid in bewustzijn, en een aanvang nemen zich feitelijk als de wil ten goede te manifesteren, zal 
zelfzuchtigheid beginnen afnemen, en slechts dan kan de Wet van Economie gebruikt worden ten gunste van het 
individu of de groep. Het doel van de Wet van Economie is het ontwikkelen van de vorm tot een punt van 
zelfbewustzijn en van vergevorderde intelligentie. Het doel van de Wet van Juiste Verhoudingen is het bewustzijn op 
te heffen uit de enge begrenzing van de menselijke vorm, die steeds handelt alsof ze het centrum van het 
universum is, tot het bewustzijn van het geheel dat de vorm in haar ware dimensie ziet, als een cel die in zekere zin 
bijdraagt aan de werking en doel van een groter organisme. 

Terwijl van de ideale uitdrukking van de wil, liefde en intelligentie en hun respectievelijke wetten gezegd kan 
worden dat ze in verband staan met het ideaal van een verenigde, onverdeelde mensheid, zijn de lagere 
overeenkomst van deze aspecten – persoonlijke wil, persoonlijke liefde en eigenbelang – de uitdrukkingen van de 
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enge, zelfzuchtige vertolking van de waarheid van individuen en groepen die bepaald worden door de afscheidende 
Wet van Economie. Gedurende de loop der evolutie verdelen daarom deze lagere uitdrukkingen de mensheid en 
raken in conflict met de hogere uitdrukkingen waarheen ze evolueren. Zo lang als de mensheid door het stadium 
van bewustzijn heen gaat waarin het de werkelijkheid waarneemt als individuele deeltjes en niet als een verenigd 
geheel, zal de mensheid in zichzelf steeds verdeeld zijn. 

Elk van de drie aspecten van wil, liefde en intelligentie vinden hun oorsprong in een van de drie voornaamste 
domeinen van het menselijk streven. De wil ligt aan de basis van regeren, het leidende, motiverende beginsel in de 
mensheid – de voornaamste uitdrukking ervan is de menselijke wet. Liefde ligt aan de basis van religie, het 
verbindende beginsel in de mensheid – de voornaamste uitdrukking ervan is de verwantschap. Intelligentie ligt aan 
de basis van het financiële en economische systeem, dat de basis is van alle materieel bestaan – de voornaamste 
uitdrukking ervan is het intelligent gebruik van de planetaire hulpbronnen. 

Er komt zo een beeld tevoorschijn waarin we herkennen dat onze nationale regeringen, de versplinterde religies en 
het competitieve financiële en economisch landschap alle grotendeels gevormd zijn onder de afscheidende Wet van 
Economie als uitdrukkingen van de persoonlijke wil, persoonlijke liefde en zelfzucht. Er daagt echter een dualiteit in 
het bewustzijn van de mensheid op het kruispunt tussen de lagere en de hogere uitdrukkingen van de wil, liefde en 
intelligentie zoals deze zich uitwerken door de drie beginseldomeinen van de menselijke activiteit heen. De lagere 
uitdrukking wordt niet enkel belichaamd door de massa, maar ook door vele machtige financiële en zakenleiders 
wier enggeestige gerichtheid maar grote financiële middelen een verandering in het systeem verhinderen. De 
hogere uitdrukking wordt belichaamd door een aantal mannen en vrouwen van goede wil, verspreid over de hele 
wereld en in alle geledingen van het leven, die in toenemende mate onder de invloed komen van de Wet van Juiste 
Verhoudingen. 

Aldus staan we op een punt waar twee verschillende, tegengestelde wereldbeelden tegenover elkaar staan. 
Enerzijds hebben we een ontluikend wereldbeeld gebaseerd op groepssamenwerking, samen delen, en ware 
menselijke waarden, en anderzijds hebben we het bestaande wereldbeeld gebaseerd op de kracht van het individu, 
competitie, uitbuiting en materiële waarden. Het op grote schaal tevoorschijn komen van het nieuwe wereldbeeld 
levert een duidelijk bewijs dat het bewustzijn van de mensheid zich inderdaad transformeert. De leden van deze 
ontluikende groep tonen een persoonlijke wil die gedecentraliseerd is en gericht wordt op het grotere goede, het 
liefdesaspect wordt inclusiever, en de intelligentie houdt op gezien te worden als een persoonlijk bezit dat enkel 
gebruikt wordt om zelfzucht te bevredigen, maar in toenemende mate gebruikt wordt in groepswerk om de 
levensomstandigheden van de mensheid als geheel te verbeteren. Stelt u een tijd voor waarin de liefde ophoudt 
enkel voorbehouden te zijn voor het familieleven maar wordt toegepast op alle menselijke verhoudingen. 

Wanneer deze transformatie zich op voldoende brede schaal voordoet zal het onvermijdelijk leiden tot twee dingen. 
Ten eerste zal het geheel van aanvaarde waarheden die onze huidige wereldorde hebben voortgebracht, zij het 
politiek, religieus, wetenschappelijk, economisch of andere, geleidelijk worden vervangen door een nieuw geheel 
van waarheden die op efficiëntere wijze tegemoet komen aan noden van het evoluerend menselijk bewustzijn. Ten 
tweede zullen de institutionele vormen van de maatschappij waardoor de menselijke activiteit wordt beheerst 
noodzakelijk moeten worden aangepast want anders zullen we aftakeling en volledig mislukken in het vooruitzicht 
zien. Dit is niet enkel theoretisch, aangezien we ons in het midden van een overgangsperiode bevinden. De 
traditionele vennootschapsvorm bijvoorbeeld die tracht de rijkdom van de aandeelhouder te maximaliseren dient 
een verouderd paradigma, en daarom is er een meer inclusieve aanpassing van deze vennootschapsvorm 
tevoorschijn gekomen. Dit is de B vennootschap en het verwante Benefiet Bedrijf dat van haar leidinggevend 
personeel de verzekering eist dat de inspanningen van de vennootschap een weldoende werking hebben op de 
maatschappij als geheel. Vele verlichte ondernemers hebben deze bredere visie van het zakelijk mandaat 
aangenomen. 

Zoals hiervoor vermeld zijn de drie factoren van wet, verhouding en het intelligent gebruik van de planetaire 
hulpbronnen, de voornaamste uitdrukkingen van respectievelijk het regeren, de religie en het financiële en 
economische systeem. De onderlinge wisselwerking tussen deze drie factoren, die we de evolutionaire driehoek 
kunnen noemen, heeft de hele geschiedenis van de mensheid bepaald en zal aanhouden dit in de ver verwijderde 
toekomst te blijven doen. Net zoals de wisselwerking tussen leven en vorm het bewustzijn verheft, zo verheft de 
wisselwerking tussen wet en handelen de onderlinge verhoudingen. Met andere woorden, de heersende wet en de 
systeemwet bepalen het bewustzijn en de menselijke wet die het handelen regeert, bepaalt het motiverende doel 
achter elk handelen en het wettelijk kaderwerk waarbinnen de handelingen plaats vinden. Alle handelingen kunnen 
gezien worden als verhoudingen in actie omdat alle activiteiten een of andere vorm van verhoudingen met zich 
meebrengen, en geen enkele verhouding kan bestaan zonder een of andere handeling. Handelen en verhouding zijn 
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daarom twee zijden van dezelfde munt – de munt als symbool van de vorm die het middel is waardoorheen alle 
verhouding/activiteit plaats grijpt. Het wezen van de menselijke ervaring heeft daarom te maken met de kwaliteit 
van de verhoudingen die gevestigd zijn door een handelen, geleidt onder de heersende wet. Het is vanzelfsprekend 
dat wanneer de scheidende Wet van Economie het menselijk bewustzijn bepaalt en een onrechtvaardige menselijke 
wet het menselijk handelen bepaalt, het resultaat een foutieve verhouding en handelen zal zijn die leiden naar een 
misbruik en foutieve aanwending van de planetaire hulpbronnen. Een foutieve verhouding is daarom een functie 
van ‘onrechtvaardigheid’ die een spanning tot stand brengt tussen de verschillende groepen binnen de mensheid en 
een herstellende beweging op gang brengt om de heersende wet te veranderen. Dit wordt zowel bereikt door het 
wijzigen van menselijke wetten, als, en in overeenstemming daarmee, door het ontwaken van het menselijk 
bewustzijn voor de Wet van Juiste Verhoudingen, en vervolgens voor de Wet van Eenheid. In deze context is het 
belangwekkend om aandacht te schenken aan de beweging van Polly Higgens, Eradicating Ecocide (Uitroeiing van de 
Natuurverdelgers), die pleiten voor een Ecocide wet om het ecosysteem van de planeet te beschermen; een 
beweging om de menselijke verhoudingen met de planeet wettelijk te reglementeren. 

In zekere zin kunnen we alles wat bestaat omschrijven in termen van de wet, het eerste punt van de evolutionaire 
driehoek, eenvoudig omdat we leven in een planetair systeem dat geregeerd wordt door de wet. De fysieke wetten 
van ons systeem regeren elk aspect van ons fysieke leven, en het is door middel van het wetenschappelijk inzicht 
van deze wetten en hun technische toepassingen op de fysieke noden, problemen en verlangens van de mensheid, 
dat de mensheid haar volledige wereldinfrastructuur en wereldeconomie opgebouwd heeft. Bijvoorbeeld, het 
wetenschappelijke inzicht van het elektron heeft geleid tot de hele elektronische industrie. De mensheid heeft 
ingezien dat ze met deze fysieke wetten moet werken, en hen aanwenden om de menselijke doelen te dienen, en 
dat een poging om tegen hen in te gaan dwaas zou zijn. Bijvoorbeeld, de fysieke wet van de zwaartekracht betekent 
dat de eenvoudige handeling om op aarde een kopje thee te drinken een volledig andere benadering vereist dan het 
drinken van een kopje thee op de maan. Eenlijnigheid – zowel van het fysiek handelen als de fysieke vormen door 
de mensheid gecreëerd – met de fysieke wetten van het systeem is de absolute oplossing voor de doeltreffendheid 
en het beheersen van het fysieke gebied. De mensheid moet nu leren dat het beheersen van juiste verhoudingen de 
oplossing is tot vrede en harmonie op onze planeet. 

We kunnen evenzeer alles wat er gebeurt in termen van verhoudingen bepalen, het tweede punt van de 
evolutionaire driehoek, eenvoudig omdat alles wat er gebeurt, gebeurt in verhouding tot iets anders. Het gebeurt in 
een of andere verhouding.  

De planetaire hulpbronnen of uiterlijke vormen (inbegrepen de menselijke vorm), het derde punt van de 
evolutionaire driehoek, vormen het medium door middel waarvan verhoudingen ondervonden worden als een 
gevolg van handelingen gevoerd onder de heersende wet. Het levert het speelveld op voor de menselijke evolutie, 
het doel waarvan we intuïtief beseffen dat het er een is van een reeks eindeloze ontdekkingen; niet enkel het 
ontdekken van onze planeet en haar vele wonderen en de werking van haar processen, maar ook de ontdekking van 
de ware aard van de werkelijkheid en van het menselijk doel – vragen, die gedurende vele eeuwen de 
wetenschappers, de religieuzen en de filosofen hebben geteisterd. 

Indien we inderdaad evolueren naar een volmaakte uitdrukking van het Leven, dan vertegenwoordigt ons huidig 
bewustzijn het tot op vandaag bereikt evolutionair punt. En dat wat nog niet is bereikt strekt zich voor ons uit als 
een evolutionair pad met onvoorstelbare mogelijkheden. Wat betekent dit in termen van de evolutietheorie van 
Darwin? Het wijst er eenvoudig op dat de evolutie een dubbele aard heeft en dat de aanpassing van de vorm als 
gevolg van de natuurlijk selectie zoals door Darwin gesteld, eenvoudig het fysieke aspect van dit tweevoudig proces 
is.  

Dit doet er eveneens aan denken, dat de Wet van Economie op het ogenblik niet de voornaamste van de 
systeemwetten is, ondanks dat ze de massa van de mensheid bepaalt. Van veel groter belang voor de menselijke 
evolutie op dit ogenblik is de Wet van Juiste Verhoudingen. Het afschuwelijke onevenwicht in de verspreiding van 
de planetaire welvaart en de verslechterende staat van de planetaire ecosystemen zijn de getuigen van het feit dat 
onze economie gebaseerd is op beginselen, die ware verhoudingen onderwerpen aan de verhouding tussen de 
mensen en het geld dat ze zo sterk begeren. 

Geld bepaalt de band tussen de bevoorrading (zaken) en de vraag (verbruikers) door middel van het systeem van 
beloning voor de menselijke activiteit (bezoldigde tewerkstelling). Geld is voor de economie wat het bloed is voor 
het menselijk lichaam. Nochtans vindt deze levenskrachtige energie in het huidige economische systeem haar weg 
niet naar alle cellen of mensen, omdat de bevoorrading enkel de geldelijke vraag en niet de menselijke nood 
herkent. Het uitbreiden van NGO’s en van initiatieven zoals van Bill Gates en Warren Buffet Giving Pledge die 
aangekondigd werden in 2010, tonen de wijdverspreide menselijke erkenning, dat het systeem van economische 
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verspreiding der goederen slecht functioneert. Om het economisch probleem van de verspreiding te sturen, is de wil 
tot samen delen vereist of de wil tot opoffering voor het belang van anderen. Dit vindt op corrigerende wijze plaats, 
maar nog niet binnen het economisch systeem zelf. 

Als we aannemen dat de volmaakte wil van de mensheid de onpersoonlijke wil is of het geheel van de mensheid 
gericht op het bereiken van menselijke doelstellingen, waar staat de mensheid dan vandaag? Op het macrokosmisch 
gebied van de mensheid vinden we de afwezigheid van een collectieve menselijke wil. De Verenigde Naties streven 
er naar de collectieve wil van de mensheid te vertegenwoordigen, maar hebben vooralsnog onvoldoende macht om 
werkelijk effectief te zijn. Ze zijn er niettemin in geslaagd om vele constructieve initiatieven te vestigen, niet in het 
minst het begin van een gemeenschappelijke menselijke doelstelling zoals vastgelegd in de Duurzame Millennium 
Doelstellingen voor 2015, nu reeds vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030. De naties 
waar de materiële krachten zich bevinden staan dikwijls tegenover de VN omdat ze het nationalisme of de 
persoonlijke wil van hun inwoners blijven belichamen. Dus wanneer de regeringen van de meeste landen tot op 
zekere hoogte binnen hun eigen grenzen de Wet van Juiste Verhoudingen uitdrukken, drukken ze voornamelijk de 
Wet van Economie uit wanneer ze zich naar buiten richten. Aan de andere kant belichamen de voornaamste 
internationale ondernemingen in het klein elk een geïntegreerde, goed werkende wereld van naties, maar 
verbruiken al hun macht voor het najagen van kleingeestige, materiële doelen en geven onvoldoende om de 
problemen van de mensheid of om het welzijn van hun gemeenschappelijke burgers. De politieke en economische 
agenda’s die de verschillende spelers in de wereldeconomie volgen zijn nog steeds ruim onvoldoende 
gecoördineerd en vertegenwoordigen weinig meer dan een kortzichtig egocentrisch antwoord op de economische 
omgeving waarin zij zichzelf bevinden. 

Het bovenstaande toont een systemisch probleem van de mensheid omdat de voornaamste politieke en 
economische onderafdelingen binnen de mensheid doelstellingen hebben, die afwijken en tegengesteld zijn aan 
diegene die het economisch systeem zouden optimaliseren voor de mensheid als geheel. Dit is eigenaardig omdat 
wanneer de mens bewust schept, hij altijd zal trachten te verzekeren dat wat hij schept effectief werkt als een 
geïntegreerd geheel. Dit is het geval met een zaak, een voetbalelftal of met een technologie. Dit erkent het feit dat 
samenwerking tussen teamleden veel effectiever is dan competitie tussen teamleden om de effectieve resultaten te 
bereiken, en het is totaal onontbeerlijk in het geval van de onderdelen van een technologie. Indien dit van 
toepassing is op teams, waarom is dit dan niet van toepassing op teams van teams? Waarom geloven wij dat voor 
het optimaal functioneren van de economie we economische spelers in concurrentie met elkaar moeten plaatsen? 
Is het met de technologische vooruitgangen die de mensheid heeft bereikt niet mogelijk om de economische 
activiteit te coördineren en te richten zodat de mensheid functioneert als een grote geïntegreerde groep van 
groepen die allemaal gezamenlijk werken naar een gemeenschappelijk menselijk doel? 

Vandaag is het duidelijk dat de mensheid in een proces is van snelle wereldwijde integratie, aangedreven door 
economische uitwisseling en vergemakkelijkt door de technologische vooruitgang, terwijl tegelijkertijd ze verder 
werkt onder de wet van concurrentie. Zo een aanpak – concurrentie binnen een integrerend systeem – kan enkel 
vernietigend werken. De zakenwereld erkent dit probleem en reageert door het vormen van samenwerkende 
zakelijke ecosystemen; een trend waarvan verwacht wordt dat die zal aanhouden en zich uitbreiden. 

Voor iemand die de hypothese aanvaart dat er één onverdeeld Leven is dat zich door verschillende vormen heen 
uitdrukt, is het feit dat de mensheid zo snel en tot zo’n omvang integreert onvermijdelijk, omdat de uiterlijke fysieke 
werkelijkheid tot eenlijnigheid wordt gebracht met een innerlijke, subjectieve werkelijkheid. Het feit van deze 
integratie (ongeacht de oorzaak) is in de wereld van de technologie niet meer dan vanzelfsprekend waar de mensen 
met elkaar en met de planeet verbonden worden. Overweeg bijvoorbeeld het Planetary Skin Institute in 2009 
samen opgericht door de NASA en Cisco, en dat samenwerkt met onderzoekers en ontwikkelingspartners van diverse 
sectoren, plaatselijk en wereldwijd om reproduceerbare en beheersbare grote data en verwante innovaties te 
identificeren, conceptualiseren en uit te werken, waardoor het herstellingsvermogen van gemeenschappen met laag 
inkomen aanmerkelijk kan toenemen, en er voedsel, water en veilige energie en het beschermen van belangrijke 
ecosystemen en de biodiversiteit kunnen toenemen. Deze NGO erkent geen kunstmatige menselijke grenzen, ze 
integreert verschillende groepen door de mensheid heen, en ze integreert de mensheid met de planeet door middel 
van haar netwerk van sensoren. Dit is het soort van samenwerking dat het tevoorschijn komen van de economische 
orde zal kenmerken. 

Het algemeen tekort aan een gemeenschappelijk menselijk doel en waarden heeft er toe geleid, dat het hele proces 
van globalisatie van onder naar boven heeft plaats gevonden, en is het gevolg van de massa interacties van 
zelfzuchtige spelers, elk gedreven door hun bekrompen, materialistische zelfzucht … en met zo weinig mogelijk 
tussenkomst van de overheid teneinde het vrije marktsysteem te behouden. Het is daarom, dat de Duurzame 
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Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN van zo’n levensbelang zijn, daar zij het begin vormen van een 
gemeenschappelijk menselijk inzicht, waarmee alle groepen binnen de mensheid voor eenlijnigheid kunnen kiezen. 
Deze doelstellingen zouden een centraal deel van het opvoedingsstudiepakket van elke school in elk land moeten 
uitmaken. De sleutel om de verandering van het systeem teweeg te brengen zal in feite leiden tot een punt van 
evenwicht dat we vrede noemen en dit ligt in de juiste opvoeding van de kinderen van de wereld die niet enkel de 
leiders van de toekomstige wereld zullen uitmaken, maar ook de publieke opinie van de wereld van de toekomst. 
Het is waarschijnlijk zo, dat de verandering van het systeem enkel tot stand gebracht kan worden door de macht van 
een verlichte publieke opinie. 

Het gezamenlijk menselijk bewustzijn, dat we de publieke opinie noemen, wordt in toenemende mate 
samenhangend en krachtig naargelang de technologische vooruitgang de mogelijkheid biedt voor een groeiende 
snelle en effectieve stroom aan informatie. Vandaag, met alle informatie voorhanden, kijkt de mensheid met 
verrassing en verbijstering naar de gemeenschap die ze gecreëerd heeft. De trieste neveneffecten van de vrije 
expressie van de zelfzuchtige persoonlijke wil worden vandaag als onaanvaardbaar beschouwd en toch strijden we 
individueel om onze zelfzuchtige neigingen de vrije loop te laten, die dit zelfde systeem hebben gecreëerd. Dit is de 
dualiteit waar ieder van ons tegen vecht. De zelfzuchtige kwaliteit van het aanbod, dat leidt naar verrijking van de 
financiële elite en naar een onjuiste toekenning van de planetaire rijkdom, is slechts een werking van de zelfde 
zelfzuchtige kwaliteit van de vraag. Om het systeem te veranderen, zal het nodig zijn een verandering teweeg te 
brengen aan de kant van de vergelijking waar de vraag staat, en de wil tot samen delen moet het winnen van de 
begeerte naar materiële opeenstapeling. 

Hier kunnen twee tendensen worden genoemd. De eerste die duidelijk tevoorschijn komt is dat de economie in 
toenemende mate geautomatiseerd wordt en dat er dus steeds minder arbeid nodig zal zijn. Dit betekent, dat 
arbeid nieuwe vormen van activiteit moet zoeken waar een dringende nood voor bestaat. De tweede trend die te 
verwachten valt als de mensheid steeds meer ontvankelijk wordt voor de Wet van Juiste Verhoudingen, is de 
geleidelijke afname van de materialistische gerichtheid naarmate de fysieke objecten hun aantrekking verliezen. 
Waar zal de mensheid zich naar toe wenden? Zullen er volledig nieuwe markten ontstaan en indien dit het geval is, 
wat zou dit betekenen voor de economie van goederen en diensten? Het is aannemelijk dat de mensheid een nieuw 
cultureel tijdperk ingaat, omdat een toenemend aantal mensen in contact komt met gebieden van bewustzijn die 
we de bron van alle genialiteit kunnen noemen. Zij zullen ongetwijfeld creativiteit willen uitdrukken van wat zij op 
de een of andere manier waargenomen hebben. Misschien door middel van nieuwe vormen van schilderkunst en 
muziek of misschien via de wetenschap, de filosofie, of zelfs via verlichte zaken, of misschien iets volledig nieuws. 
Van meer belang is dat er echter een vraag naar kennis zal zijn en naar een systematische benadering van het 
ontvouwen van het bewustzijn. De aangeboren drang naar groei en verbetering zal dan verschuiven van materiële 
groei naar innerlijke groei of zelfverwezenlijking, wat, volgens de theorie van Abraham Maslow van hiërarchische 
behoeften, de groei vertegenwoordigt van een individu naar de vervulling van de hoogste behoeften: die voor de zin 
van het leven. Deze trend zal waarschijnlijk leiden naar een dramatische verandering in de benadering van de 
opvoeding zowel als tot het soort van kennis dat verlangd wordt. We kunnen eveneens verwachten, dat de 
heersende wetenschap uiteindelijk zal beseffen – zoals vele vooraanstaande wetenschappers nu al doen – dat de 
fysische werkelijkheid niet volledig kan verklaard worden zonder een verwijzing naar de metafysische werkelijkheid. 
Dit zal de wetenschap leiden naar nieuwe domeinen van onderzoek, die op een dag de eeuwenoude kloof tussen 
religie en wetenschap zullen overbruggen. 

Het is belangwekkend of misschien wel onvermijdelijk dat de eerste trend de opkomst van de tweede trend 
mogelijk maakt, omdat het de menselijke arbeid bevrijdt van de alledaagse activiteit voor het verschaffen van 
materiële voorzieningen die nodig zijn voor een leven op het fysiek gebied. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid heeft de collectieve macht van de consument een sterke invloed 
op de zakenwereld. De mondige consument is opgestaan als gevolg van de technologische vooruitgang dat een 
ontwrichting van het zakenmodel in alle industrietakken veroorzaakt. Een aspect van deze ontwrichting is de sterke 
opkomst van het peer-to-peer zakenmodel, waarin er een directe uitwisseling is tussen producent en de klant 
zonder tussenkomst van een traditionele handel of bank. Uber is misschien wel het best gekende voorbeeld.  

Maar de verandering, die gaande is in de economie, gaat veel verder dan de draadloze telefoon, de sociale media en 
het internet: zaken overeenkomsten, die voorheen tussen mensen werden gesloten, worden in toenemende mate 
elektronisch verwerkt tussen meerder computerservers. W. Brian Arthur, een vooraanstaand econoom en 
technologisch denker, schreef in een artikel getiteld De Tweede Economie, geschreven voor McKinsey & C°, dat dit 
uitgestrekt wereldwijd digitaal netwerk dat gevoelig is voor “computergebruik” en gepast reageert een aanvang 
neemt om een zenuwstelsel voor de economie te vestigen … De individuele machines – servers – zijn als de 
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zenuwcellen, en de uiteinden van de zenuwcel en de synapsen zijn de communicatiewegen en verbindingen die hen in 
staat stellen om met elkaar te communiceren. Wanneer het cognitieve computerwerk volgroeid zal zijn en aan 
aantrekking wint, zullen producten, systemen en processen in toenemende mate intelligent en zelfstandig worden. 
We kunnen ons daarom een tijd voorstellen, waarin de economie grotendeels zal werken via een elektronisch brein 
of een reeks van cognitieve onderling verbonden servers. Net zoals veel van het fysieke lichaam automatisch werkt, 
zo zal dit op een dag misschien ook met de wereldinfrastructuur het geval zijn, wat toepasselijk het lichaam van de 
mensheid genoemd kan worden – de structurele vorm waarin en waar doorheen de mensen hun 
verhoudingen/activiteiten beleven. 

De concurrerende stuwkracht naar integratie en automatisatie zal paradoxaal genoeg het einde van de concurrentie 
inluiden, omdat de concurrentie eenvoudigweg niet in een geïntegreerd systeem werkt. In dit verband is misschien 
de belangwekkendste ontwikkeling in de economie het opkomen de zakelijke ecosystemen. In een recente lijvige 
studie met als titel Het nieuwe tijdperk van de ecosystemen wordt verwezen naar het feit dat wanneer de wereld 
meer verbonden zal zijn, organisaties het in toenemende mate moeilijk zullen hebben om als alleenstaande entiteiten 
te concurreren … Het nieuwe economische samenstel bevoordeelt doorzichtigheid en samenwerking. Het gaat verder 
met te stellen dat ecosystemen bestaan omdat de deelnemers ervan meerwaarde leveren binnen het ecosysteem 
door samen te handelen. Wederkerigheid weerspiegelt een versterkte coördinatie met formeel of informeel gedeelde 
idealen, standaarden en doelstellingen. Het gevolg van het binnentreden in een ecosysteem-associatie is dat het 
zakensucces in toenemende mate afhangt van het wederzijds succes van de deelnemers aan het ecosysteem, en zo 
wordt groepssamenwerking een noodzaak. 

Op dezelfde manier hebben groepen van landen handelsbetrekkingen gevormd of zijn deze aan het vormen 
teneinde hun economische kaart in het spel van betrekkingen te versterken ten opzichte van andere landengroepen 
met soortgelijke handelsbetrekkingen. Dit betekent, dat de hevigste concurrentie geleidelijk naar een hoger niveau 
van samenvoeging wordt opgetrokken, en misschien is dit de manier waarop de mensheid uiteindelijk haar 
verschillende economische spelers tot een synthetisch geheel zal integreren. Maar de concurrentie en de 
economische agressie moeten eerst hun gang gaan en zo hun ontoereikendheid en vernielzucht in een 
geïntegreerde wereldeconomie aantonen. 

In de ontwikkelde landen leven we in een tijd waarin fysieke agressie voornamelijk als intolerant gezien wordt en 
daarom is er de wetgeving om zulke activiteiten te voorkomen of te bestraffen. Economische agressie daarentegen 
veroorzaakt elk jaar ontelbaar miljoenen aan te voorkomen doden door honger of ziekten door onhygiënische 
omstandigheden en ondanks de inspanningen van de VN en de NGO’s zijn de oplossingen volledig ontoereikend. We 
moeten ons afvragen of er werkelijk een groot verschil is, tussen het gebruik van iemands fysieke macht om iets van 
iemand anders af te nemen, en het gebruik van iemands hogere intelligentie of macht om net hetzelfde te doen 
maar dan op een meer subtiele manier? In dit tweede geval is het verband tussen oorzaak en gevolg dikwijls 
moeilijk vast te stellen en dit is wellicht de reden, waarom economische agressie meestal ontsnapt aan een 
rechtschapen beroepseer, maar dit vermindert in geen enkele mate het feitelijk oorzakelijke verband dat de 
scheiding rijk/arm heeft veroorzaakt. 

Naargelang de mensheid zich verder integreert kunnen we verwachten dat de economische agressie voor de 
mensheid even ontoelaatbaar wordt als de fysieke agressie en misschien zal de groep van juridische beroepsgroep 
een oplossing vinden voor wat wezenlijk op een economische misdaad uitloopt – het is geen misdaad tegen de 
hedendaagse menselijke wet maar tegen de systeemwet van Juiste Verhoudingen, waar de menselijke wet 
onvermijdelijk naartoe zal overhellen. In deze context zouden we kunnen denken aan: het verdwijnen van het 
feodaal systeem, de afschaffing van de slavernij, de bescherming van de kinderen, de gelijkstelling van de vrouwen, 
de bescherming van de werkplek, de bescherming van de dieren en in toenemende mate van het milieu … dit is niet 
altijd overal het geval, maar steeds meer. 

Als conclusie, een succesvol internationale CEO beheert in feite een wereld van landen in miniatuur. Wijst dit er niet 
op dat hetzelfde mogelijk zou kunnen zijn voor de wereldeconomie? Stelt u zich een uitvoerende wereldraad voor, 
samengesteld uit wijze individuen met de grootste integriteit, die de hele wereldeconomie overzien – een 
onderneming bestaande uit landen en de zakenwereld. Als we de economie op deze manier bekijken kunnen de 
volgende vragen opdoemen:  

1. Wat zou het doel van de wereldeconomie moeten zijn? Is de groei in BNP, gezamenlijke opbrengst en 
persoonlijke rijkdom de juiste maatstaf van economisch succes voor de mensheid vandaag? Is het doel niet 
heel eenvoudig het intelligent gebruik van de planetaire hulpbronnen en de rechtvaardige verdeling ervan over 
de hele mensheid van die afgewerkte goederen en diensten, die nodig zijn om te leven op het fysieke gebied? 
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2. De wereldeconomie is een menselijke creatie waar de mensheid geen echte controle over heeft en die geleid 
heeft naar een flagrante onjuiste verdeling van de planetaire rijkdom. Wordt met de huidige technologie een 
beheerbare wereldwijde structuur mogelijk met een zakelijke impuls en gebaseerd op ware menselijke 
waarden? 

3. De wereldeconomie integreert zeer snel maar wordt nog steeds geregeerd door de wet van concurrentie. 
Vanuit het perspectief van de ene wereldwijde onderneming is er geen concurrentie en er kan geen 
concurrentie zijn binnen een geïntegreerd systeem. Naargelang de integratie van de mensheid voortgang vindt 
zal de concurrentie nog toenemen totdat het systeem uiteindelijk instort. Hoe kunnen we het falen van het 
systeem vermijden via het verschuiven van een concurrerende naar een samenwerkende gedachtevorm terwijl 
de doeltreffendheid en het creatieve ondernemerschap van het bestaande systeem wordt behouden? 

4. Geen enkele planetaire hulpbron is feitelijk kostenvrij, maar we zitten met het probleem dat bepaalde 
individuen en groepen zich deze hebben toegeëigend, en ons wettelijk systeem ondersteunt dit. Laten we de 
tijd in de geschiedenis van de VS in herinnering brengen toen de Afro Amerikaan werd aanzien als een hulpbron 
zoals olie of tarwe. Het wettelijke system werd in de tijd van Abraham Lincoln gebruikt om te verzekeren dat de 
mensen (menselijke hulpbronnen) niet langer meer het eigendom kunnen zijn van machtige mensen. In welke 
mate kan het zelfde principe op termijn geleidelijk ingevoerd worden met betrekking tot alle planetaire 
hulpbronnen? 

5. Het aanbod beantwoordt grenzeloos aan de te betalen vraag terwijl de ware menselijke noden, als er geen geld 
voor is, worden genegeerd. Deze volledig foute werking in het systeem van de economische verdeling zal nog 
versterkt worden wanneer de economie van goederen en diensten meer en meer geautomatiseerd wordt en 
de noodzaak van menselijke arbeid verminderd. Welke nieuwe wegen van handelen zal de mensheid vinden en 
hoe kunnen we verzekeren dat het op de gepaste wijze wordt beloond, zodat alle mensen toegang hebben tot 
de voorraad die ze nodig hebben? Wat betekent deze trend voor de economie van de traditionele goederen en 
diensten? 

6. Het type en niveau van de opleiding bepalen in het algemeen het soort werk waarvoor een persoon in 
aanmerking komt. Om ongelijkheid in het economisch systeem aan te pakken is er een andere benadering van 
de opleiding nodig en wel een die wereldwijd toepasbaar is. De fundamentele basis van alle opvoeding moeten 
die ware menselijke waarden zijn, die in de kern van elke wereldreligie te vinden zijn. 

7. Geld wordt gecreëerd door de commerciële banken door schulden op te leggen aan alle andere eenheden 
binnen de economie. Dit leidt naar een onevenwichtige verrijking van de financiële sector via een eindeloze 
stroom van rentes. Hoe kan het scheppen van geld en de investeringen op een manier tot stand gebracht 
worden, zodat deze aan de wereldmaatschappij als geheel ten goede komen? 

De mensheid heeft de middelen binnen haar bereik om deze wereld een betere plaats te maken voor iedereen van 
de mensheid en niet enkel voor slechts een elite van mensen. De gevolgen van voortzetting van het huidige traject 
van de economische activiteit worden steeds duidelijker en vele initiatieven worden op touw gezet om verdere 
planetaire achteruitgang te voorkomen als gevolg van zakelijke zelfzucht. Bovendien vormt het feit zich helder in het 
menselijk bewustzijn, dat iedereen van de mensheid betrokken is bij alle belangrijke planetaire gebeurtenissen. 
Deze verdiepte erkenning van de menselijke onderlinge afhankelijkheid, die steeds intensiever wordt naarmate de 
mensheid verder integreert, wordt zeer diepgaand binnen de economie gevoeld, die plaats maakt en zich aanpast, 
maar enkel binnen de beperking opgelegd door het huidige paradigma van materiële groei en de wet van 
concurrentie. 

Op geen enkel moment in de geschiedenis was het zo duidelijk, dat de mensheid een evoluerend organisme is dat 
haar wetten, activiteiten, verhoudingen en vormen aanpast als antwoord op de interne en externe druk die ontstaat 
uit de oorzaak en de gevolgen van de menselijke ervaring. Naties en internationale ondernemingen zijn zelf slechts 
reagerende organen binnen het grotere organisme van de mensheid. Hoe dan ook, terwijl deze organen bewust en 
intelligent (ofschoon met eigen belang) op hun omgeving reageren, antwoordt de mensheid als geheel op de 
werking van oorzaak en gevolg van haar reagerende samenstellende delen. Daarom lijdt de mensheid als het zich 
blind wendt en keert in antwoord op de krachten die ze niet kan controleren. De VN is een menselijk orgaan dat 
tracht de mensheid te zien als één geheel en haar invloed op de nationale staten is duidelijk. Ze vertegenwoordigt 
het licht van de wijsheid in het collectieve denken van de mensheid, dat weerklinkt in het snel groeiend aantal 
mannen en vrouwen van goede wil verspreid over de hele wereld. De VN tracht orde te brengen in de planetaire 
processen, zodat de mensheid in staat is om bewust, holistisch te reageren en zonder enige persoonlijke 
vooroordelen op de belangrijkste planetaire evenementen en gebeurtenissen. 
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Het economisch paradigma van materiële groei, zowel nationaal, van ondernemingen of individueel, en de daarmee 
gepaard gaande wet van concurrentie is de enige grote belemmering voor de menselijke vooruitgang. Dit 
economisch paradigma doorbreken is de voornaamste uitdaging van onze tijd. 

 
*     *     * 
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STROOM VAN HET LEVEN, HET CARDIOVASCULAIRE SYSTEEM EN ONZE TEMPEL 
 Tomas Borhn (Frans) 

 
Dierbaarder dan een begeerde edelsteen is deze vrije menselijke vorm, 
Zo’n leven te hebben gevonden gebeurt slechts eenmaal. 
Moeilijk te verwerven en gemakkelijk te vernietigen, is het als een lichtflits in de lucht. 
Hierover nadenkend moeten we beseffen dat alle woordelijk streven als gewant kaf is, 
En streef dag en nacht om wat van werkelijke waarde is te verwerven. 
Ik, een yogi, heb zo’n oefening volbracht. 
Jij, o zoeker naar bevrijding, zou hetzelfde moeten doen. 

Je Tsongkapa, Hymne van Geestelijke Ervaring, Kort traject op het Pad 

1. De stroom van het leven 

De stroom van het zuivere leven wordt ons voortdurend als een geschenk aangeboden. De gelegenheden om 
dit geschenk aan te wenden en toe te passen liggen binnen ons bereik. Nochtans zijn er enkele kostbare momenten 
waarin we in staat zijn deze stroom aan te voelen en er bewust en wezenlijk aan deel te nemen en zo ons deel te 
vervullen via de juiste uitdrukking van deze mogelijkheden. Zulke ogenblikken doen zich nog altijd voor en elk 
ogenblik geeft een vast bouwonderdeel van de ene tempel weer. Doch deze ene tempel kan zich in beide aspecten 
aan ons tonen als individuen en als groep zowel als aan de mensheid als geheel. Deze onderdelen van de tempel 
volgen het beginsel van dualiteit wat door de moderne fysica wordt bevestigd waarin subatomaire deeltjes zoals 
elektronen zowel een deeltje als een energie kwantum of licht zijn. De bekende formule van Einstein E=mc² stelt de 
materie gelijk aan energie of aan licht. De kenmerkende hoge snelheid van het licht wordt verbonden met de 
intrinsieke hoedanigheid van de ruimte om er op te reageren en waarin het licht, zelfs in het zogenoemde 
luchtledige, zich kan voorplanten. Elk punt dat in aanraking komt met licht, misschien een bewust contact, wordt 
dan zelf de bron voor haar eigen voortplanting. In die betekenis lijkt de ruimte zelf intrinsieke sacrale kenmerken te 
vertonen. Is het ons natuurlijk vermogen om op dezelfde manier te handelen en te trachten deel te nemen aan de 
verbreiding van licht en leven? Indien dit het geval is, zijn er dan in onszelf en in de natuur enkele aanwijzingen en 
voorbeelden die ons op dit pad kunnen helpen? Het kan de moeite waard zijn het volgende verder te onderzoeken: 

a. De ruimte en lichtoverdracht 
b. Atomen en metaalverbindingen 
c. Cellen en het endotheel 
d. De bomen en de ecosystemen 
e. Het zonnestelsel en ons systeem van hart en bloedvaten 

 
2. Het systeem van hart en bloedvaten – de uitdrukking van onze tempel 

We kunnen aannemen dat het systeem van hart en bloedvaten in onszelf het zonnestelsel weerspiegelt. Een 
van de uitdrukkingen van de stroom van het leven op het fysieke gebied kan gevonden worden in de bloedsomloop. 
Deze werkzaamheid van het delen en doorgeven van het geschenk van het leven aan alle cellen in het lichaam gaat 
onafgebroken door en vertegenwoordigt een aspect van het continue bewustzijn enkel onderbroken op het einde 
van een bepaalde incarnatie. 

Dit delen vindt niet enkel plaats op het niveau van de individuele cellen, maar gaat zelfs verder tot op het 
atomisch niveau. Een sleutelrol in de verspreiding van de zuurstof wordt door ijzer vervuld. Een metaal dat in de 
atmosfeer gewoonlijk haar uiterlijke glans verliest door de inwerking van zuurstof en het vormen van roest. In ons 
bloed, daarentegen gaat ijzer een verbinding aan met zuurstof met als doel het delen en verspreiden van het 
zuivere leven en er vindt geen roestvorming plaats. Het delen vertegenwoordigt inderdaad een sleutelkenmerk van 
ijzer en van metalen in het algemeen. 

De meeste atomen maken hun verbindingen door het delen van enkele elektronen, gewoonlijk tussen twee 
buren of in een kleinere groep. Atomen van ijzer of van metalen geven daarentegen elektronen af en scheppen een 
zogenoemde zee van vrije elektronen, die werkelijk gedeeld kunnen worden door alle atomen die in het object 
aanwezig zijn. 

Deze metaalverbinding die gebaseerd is op het delen en niet beperkt door de grenzen van de groep maken de 
volgende voornaamste kenmerken van het materiaal mogelijk: 

a. Metalen zijn goede geleiders met geringe weerstand voor de elektrische stroom. 
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b. Metalen en veel op ijzer gebaseerde materialen zijn zeer betrouwbaar en in staat te weerstaan aan een 
zwaar dynamische belasting die elke discipel zeker nodig heeft. 

c. Zuiver en in onszelf niet besmet. Zelfs als het contact tussen ijzer en zuurstof dikwijls tot het vormen van 
roest leidt blijven de atomen van ijzer zuiver en niet aangetast in de zuurstof-verdeling. 

Het fysieke hart zelf is een zeer effectieve dienstverlener. Slechts 4% van de totale stroom van het bloed wordt 
gebruikt om de hartspieren in normale omstandigheden te doen werken. Het overige deel van het gepompte 
volume wordt gebruikt voor de juiste doordringing van alle systemen, organen en cellen. Het reinigen en het 
zuiveren door de lever en de nieren hebben zo 45% van de bloedstroom nodig, waarbij het brein slechts 13% nodig 
heeft. 

Terugkomend op het niveau van de cel of het celweefsel, kan het van nut zijn om een blik te werpen op het 
weefsel dat endotheel genoemd wordt en dat in contact staat met het bloed in ons bloedvatenstelsel maar ook in 
de andere organen. Recent onderzoek toont aan hoe belangrijk de toestand van dit weefsel voor onze gezondheid 
is. Voornamelijk de elasticiteit van de slagaders is belangrijk voor het vermogen om de prikkels te absorberen en om 
de juiste verdeling van het bloed naar alle delen van ons lichaam en de cellen te verzekeren. Deze elasticiteit 
verdwijnt geleidelijk als we ouder worden voornamelijk door de opeenhoping van elementen, die niet op de juiste 
wijze werden gedeeld en verspreid. De status van onze slagaders en de endothele goede of  gestoorde werking kan 
gemakkelijk en zonder inbreuk te maken gemeten worden met een zogenoemde hartslag golf. Het geheel van 
patronen van gezond tot een verstoorde werking zijn hieronder te vinden. 

 

Fig. Hartslaggolven en overeenstemmende klankbeelden: normale endothele werking, tussenliggende 
verandering, ernstig verstoorde werking. 

   

   

   

 

3. De toestand van de tempel 
 

Wat is de toestand van de tempel? En wat kunnen we leren uit de voorbeelden rondom ons en hoe kunnen we 
doeltreffender zijn in het bouwen van de tempel? 
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Zoeken we naar het licht zodat we iets van werkelijke waarde zouden kunnen scheppen zoals de bomen? 
Bomen lijken zeer dicht bij de Hiërarchie te staan in termen van hun eigen vermogen om voortdurend te zoeken 
naar licht en door te dringen in de aarde teneinde een tempel van leven te scheppen. Elk afzonderlijk moment en 
elke inspanning wordt voor dit ene doel gebruikt, wat niet enkel voor de boom van dienst is maar ook voor de 
versterking van het leven er om heen. Bomen maken inderdaad een ecosysteem van andere planten en dieren 
mogelijk waarbij er een slimme circulatie van licht en water plaats vindt. 

Delen we voldoende zoals de atomen van metaalverbindingen en in het bijzonder van ijzer om de hogere 
niveaus van het geleidingsvermogen te bereiken in antwoord op de geestelijke inspiratie die de kosmische 
bloedstroom van zuiver leven ons biedt? 

De waarde van 200 EUR komt over een met plaats van een jaar voor één kind in een Boeddhistisch klooster, 
inbegrepen alle voeding, verblijf en onderwijs in het Engels en ook in enkele andere talen. Zo kan één leven van een 
kind gered worden van armoede of zelfs van ernstiger gevaren. Hoeveel wordt er aan consumptie uitgegeven, wat 
niet noodzakelijkerwijze nodig is, in plaats van een investering in het leven van anderen? 

Ons huidig economisch model is zeer gericht op economische groei via een toegenomen consumptie van 
dikwijls niet-noodzakelijke goederen en diensten die dikwijls aangekocht worden zonder enig nobel oogmerk of 
hoger doel. Dit uitgekristalliseerd economisch model is hoe dan ook in volledige tegenstelling met wat uit de 
natuurlijke modellen geleerd kan worden. Een echte waarde scheppen die in overeenstemming is met het Plan en 
dit bijna gratis zonder grenzen en hindernissen delen lijkt een natuurlijk model te zijn. 

De scheppende spanning tussen dit potentieel evolutionair doel en de huidige realiteit wordt waarschijnlijk 
uitgedrukt in de belangrijkheid van ziekten van hart en bloedvaten die de meest verspreide ziekten 
vertegenwoordigen. Binnen de ethisch-therapeutische benadering wordt iedere aandoening begrepen als een 
signaal van afwijking van het juiste pad en als een evolutionaire en opvoedkundige betekenis van hoe dit te 
verwezenlijken en te verbeteren. Kan een op het hart gebaseerd economisch model onze werkelijkheid worden? 

 
*     *     * 

 
PAUZE 

 
*     *     * 
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Visualisatie  
 

PROBLEMEN VAN DE MENSHEID 
 
Neem een comfortabele positie in. Adem rustig. 
 
Als ziel, delen wij deze creatieve visualisatie in verbinding met de zielen van alle mannen en vrouwen van goede 
wil van de wereld. 
 
Breng ons op een lijn met de ziel en breng een duidelijk bewuste polarisatie van het denkvermogen tot stand 
naar een zo hoog mogelijk punt in het hoofd en zo hoog mogelijk op het mentale vlak. 
 
Kijk dan, in uw verbeelding, uit over de wereld van de mensen. Zie die wereld als in een licht, met hier en daar 
meer intenser licht in bepaalde locaties, centra of gebieden. 
 

a.  Beschouw dan dit web van licht met haar stralende middelpunten van kracht als pulserend op het ritme van 
de wereld aspiratie. 

b.  Zie u dan als de toeschouwer, maar ook als een kanaal, onder de vele kanalen voor gerichte geestelijke 
energie in ons en uitgestort in de wereld. 

c.  Mediteer dan op de volgende zaad gedachte: 
 
Liefde is de substantie van ons leven in de wereld waarmee we een meer humane samenleving opbouwen. 
 

d.  Stel u de energie van liefde voor die door het netwerk van licht stroomt, elk van de vele centra stimuleren 
tot  een intensere straling. 

e.  Kom rustig terug in het nu van het moment. 
 
 
 

*     *     * 
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Een Geheiligde Samenleving 
Olliver Rizzi Carlson (Frans) 

 
De maatschappelijke ruimte waarin we elkaar wederzijds beïnvloeden is de uitdrukking van ons 
wereldbeeld, en beïnvloedt onze handelwijze. Door de huidige transformatie van ons gemeenschappelijk 
bewustzijn beginnen we de universele beginselen te ontdekken, die op onze maatschappelijke structuren 
van toepassing zijn om de diversiteit die eigen is aan het leven te versterken. In het bijzonder veranderen 
de ruimte voor dialoog en de transformatie van de conflicten tot een inzicht van de “technologieën van 
vereniging”, zoals ze door Charles Eisenstein worden beschreven. Door een analyse van de Herstellende 
Kringen (Cercles Restauratifs) van Dominic Barter en van het Theater voor het Leven (Théatre de la Vie) 
van David Diamont, trachten we de beginselen van de komende wetenschap te herkennen die ons in 
staat zullen stellen de menselijke verbinding te voeden en onze verschillen aan te wenden en de 
transformatie van onze onderlinge verhoudingen naar een voortdurend proces tot harmonisering van de 
maatschappij. 

Het leven en de natuurlijke systemen hebben cycli, ritmes en procedures die door specifieke structuren en 
beginselen worden onderhouden en die hen in staat stellen de loop der tijd te doorstaan. De duurzaamheid en de 
veerkracht van de natuurlijke systemen komen dus voort – of men nu gelooft in een schepping of een evolutie – uit 
een vorm van organisatie, die een complexiteit toont die ons hoe dan ook overstijgt. Men ontdekt voortdurend een 
elegante eenvoud achter de schijnbare ingewikkeldheid van het leven, en die toont ons zo andere dimensies van 
complexiteit en eenvoud en dit naarmate onze wetenschap evolueert. 

Dit roept bij hen die aandachtig toekijkt een grote verwondering op in het licht van de sacrale structuur van het 
leven. Wat onze ideeën over de oorzaken hiervan ook mogen zijn, we kunnen een diepgaande bewondering 
gewaarworden naargelang we de beginselen ontdekken die onze wereld schijnen te beheersen. Het respect dat zo 
in ons toeneemt, brengt ons tot het idee van het sacrale in het leven: de ontdekking van datgene, wat voortdurend 
voor ons zorg draagt en dat maakt dat de wereld draait zoals hij draait. 

Dit sacrale omringt ons voortdurend. Het is in de menselijke systemen die we voortgebracht hebben daarentegen 
dat dit dikwijls ontbreekt.  

Wij brengen het woord ‘sacraal’ slechts zelden in verband met menselijke uitvindingen. In feite onderscheidt het 
sacrale zich van het menselijke; het vormt in onze opvatting van de wereld er zelfs een tegenstelling mee. Wij 
hebben het materiële en het geestelijke gescheiden, het ‘wereldse’ van het bovennatuurlijke, het sterfelijke van het 
goddelijke. In de wetenschap scheidt men ook de natuurlijke systemen van het menselijk bewustzijn, dat zich in een 
voortdurend machtsspel bevindt waarin het tracht beheersing over de natuur te verkrijgen, en dan machteloos 
toekijkt en de onafhankelijkheid erkent van die zelfde natuur, en zich zo beweegt van het ene uiterste naar het 
andere. Dit toont ons de tegenstelling en in die scheiding worden we het lijden gewaar.  

De afscheiding is dus onze manier om naar de wereld te kijken, en dit beïnvloedt ons inzicht over het ‘natuurlijke’ en 
bepaalt ook de maatschappelijke creaties en systemen die we in gang zetten. 

De maatschappelijke, economische, politieke, enz. systemen van onze samenleving zijn uitvindingen, ‘werelden in 
de wereld’, waarvan de oorsprong zich in onze opvatting van de wereld bevindt, en die onze levens bepalen door 
omgevingen te creëren, waarin we de levenservaringen opdoen. Het is in deze systemen dat we dikwijls het lijden 
terugvinden, een weerspiegeling van het lijden door afgescheidenheid die aan de basis ligt van ons wereldbeeld. 

Als aan de ene kant dit lijden de starre ideeën, die we hebben ten opzichte van de menselijke aard en het kwade dat 
er inzit, rechtvaardigt, zijn er aan de andere kant systemen die vanuit de zelfde relatieve opvattingen over het leven, 
de wereld en de mens ontstaan, en dus worden deze als de werkelijkheid aangenomen en drukken deze uit. De 
uitdaging, gezien we onze maatschappelijke structuren kunnen aanpassen, bestaat erin ons bewustzijn te laten 
evolueren tot het punt van waaruit er systemen worden ontworpen die geen lijden meer veroorzaken, en die dus 
uitmonden in een visie van een geïntegreerde wereld. Hiervoor kunnen we ons laten leiden door de sacrale 
beginselen van het leven die we elders ontdekken. 

Dit betekent voornamelijk het zich bewust worden van de verbanden, een inzicht dat men kan hebben, zelfs kort, in 
de stilste momenten van het leven. Het gaat om het voortbrengen van een kwaliteit van geest en aanwezig zijn die 
ons in staat stelt de wereld in een ander perspectief te zien, het zien van de verbanden die achter het leven liggen. 
Deze tegenwoordigheid van geest heeft meer en meer invloed op onze maatschappij. 
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Bijvoorbeeld, de kwantummechanica, de beginselen van de natuur en onze geestelijke opvattingen over het leven 
zijn in de economie toegepast (zie “Sacred Economy” van Charles Eisenstein), zoals in onze manier van landbouw 
bedrijven (bijvoorbeeld met de Permacultuur), in de opvoeding (Montessori, enz.), in de gezondheidszorg (Yoga, 
energetische therapieën, enz.) en nog veel meer. Hierin zien we een culturele verandering die gaande is om alle 
domeinen van ons leven te transformeren. Het is de toepassing van deze zelfde beginselen op de manier waarop we 
in conflicten reageren waar ik u vandaag over wens te spreken.  

Wij zijn in feite dikwijls verstoken van systemen om conflicten te transformeren. Wanneer er al een systeem bestaat 
voor conflicten, dan is dit gewoonlijk niet gericht op transformatie, maar op het uitoefenen van macht om de 
betrokken personen te straffen of te controleren. Het doel is gewoonlijk om een voorbestemde en veronderstelde 
orde te herstellen, niet om te luisteren naar wat er zich door het conflict zelf in het verloop van een gesprek tracht 
uit te drukken. 

Meestal is er zelfs geen systeem, dat door de betrokken personen wordt gedragen, maar spreken we van 
staatsstructuren die op nationaal niveau de wet en de vaste regels toepassen, met dwangmethoden en, wat van het 
meeste belang is, met een zienswijze van zonde en schuldgevoel, goed en kwaad, enz. Dit alles schept een ervaring 
van een conflict dat niet duurzaam is, en dat voor alle betrokken personen zeer pijnlijk is, en spijtig genoeg nog 
ernstige gevolgen met zich zal brengen op langere termijn. 

De scheiding en de controle, dat er het complement van is, vormen de basis van het wereldbeeld achter onze 
manier om met conflicten om te gaan. Zoals in alle andere domeinen van het leven hiervoor vermeld, is er zich een 
nieuw inzicht van de wereld en van het leven aan het vormen aangaande onze manier om met conflicten om te 
gaan. In feite zijn de systemen die men voor de conflicten kan opstellen, naast het bijdragen aan hun creatie, 
immers zelf beïnvloed door onze opleiding en observatie-creatie van datgene wat mij betreft overeenkomt met een 
‘cultuur van vrede’. Deze cultuur, dit beeld van de wereld, ligt aan de basis en is tegelijk ontwikkeld door onze 
manieren van reageren ten opzichte van conflicten. De “sacrale structuur van het leven” is dus iets dat we ons eigen 
maken, en dat zich vermeerdert door de cultuur via de sociale structuren heen die we hebben geschapen. 

Zoals ik reeds zei bestaat er een hele groep van opvattingen die de systemen en manieren van reageren op de 
conflicten rechtvaardigen en waar men heden het meeste gebruik van maakt. Het probleem met onze benadering 
van conflicten kennende, ga ik eenvoudig enkele concepten noemen die er aan de basis van liggen: beschuldiging, 
bestraffing, controle, het goede en het kwade, macht over iemand, verdienstelijkheid, afgescheidenheid, veiligheid, 
beloning, rechten, enz. Het is dikwijls moeilijk om de aard van de gewelddadige aard van deze concepten te zien (ik 
spreek van een culturele gewelddadigheid), want wij zijn voor lange tijd juist met deze concepten geconfronteerd 
om met conflicten om te gaan. Ze hebben in feite een zeker nut; maar we zien meer en meer de omvang van hun 
beperkingen. Als ik het woord gewelddadigheid heb gebruikt is het omdat men begint in te zien hoe ze het leven 
schenden, een inzicht dat gepaard gaat met de voortdurende ontdekking van meerdere dimensies van de sacrale 
structuur van het leven. 

De concepten die niet schaden, maar het leven in acht nemen en mogelijk maken (dat wil zeggen, die ruimte 
scheppen voor wat er zich voordoet) zijn dezelfde als diegene die we onder andere terugvinden in de Permacultuur, 
alternatieve opvoeding, nieuwe economische modellen en de kwantummechanica. Men vindt er de onderlinge 
afhankelijkheid in terug, de veranderlijkheid, de autonomie, de diversiteit, het belang van drempels, de verandering, 
de terugkeer naar het plaatselijke, het terugkoppelingsprincipe, het behoud van energie en van betekenis, de 
herwaardering van alle elementen van een systeem, de decentralisatie, het delen van de hulpbronnen en hun 
kracht, de wet van de minste weerstand, enz. 

Deze aspecten hebben allemaal het idee van verbinding gemeen, en het is in deze aanloop dat we komen bij het 
(her)scheppen van het verband tussen de extra-persoonlijke en interpersoonlijke en sociale verbanden, die aan de 
basis liggen van een andere visie van vrede. Vrede is niet langer de controle van het gedrag en de stase (wat men 
‘orde’ en ‘veiligheid’ noemt, met hun voorspelbaarheid), maar een verband dat ons in staat stelt om de onderlinge 
verbinding te behouden wanneer het leven dat opduikt ons doet veranderen. Het leven is uiteindelijk beweging. En 
de systemen voor vrede stellen ons in staat onze noden te veranderen, alsook onze gevoelens, onze gedragingen en 
de zin die de verschillende momenten voor eenieder hebben. De dialoog is diezelfde beweging, die in zich alles 
uitdrukt om de ander te respecteren (te observeren), uitgaande van een verbinding en een ruimere eenheid 
scheppend.  

Dit alles is zich zeer gemakkelijk voor te stellen, maar veel moeilijker in praktijk te brengen. Het is daarom dat de 
verandering van onze gedragingen en de verandering van cultuur het nodig hebben te gaan via de sociale systemen 
waarin we leven en elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit zijn dus werktuigen die ons in staat stellen om in de loop der 
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tijd een wereld te scheppen die ‘rechtvaardiger’ is en met meer ‘vrede’. We hebben het hier over vorming en 
informele opleiding, die uit het dagelijkse leven ontstaan en zo een grote invloed hebben op de manier waarop we 
onze wereld van elke dag mede-scheppen. Ik ga enkele voorbeelden geven van de “Cercles Restauratifs” 
(Herstellende Circles) die ontstaan zijn in Brazilië. 

De Cercles Restauratifs vormen een onderdeel van het beeld van menselijke verhoudingen als een natuurlijke 
drager van conflicten, en van het conflict als van rationele aard te zijn. Conflicten worden gezien als onvermijdelijk, 
en zelfs als deel van het leven, terwijl hun oorsprong in de verhoudingen zelf te vinden is, en niet in de 
omstandigheden van een gegeven situatie. De opvatting van het conflict is ook anders dan wat men onder conflict 
doorgaans verstaat door het feit dat er doorgaans geen twee maar drie partijen bij betrokken zijn: diegene of 
diegenen die ageren, diegene of diegenen die bij de actie rechtstreeks betrokken zijn, en de gemeenschap uit hun 
omgeving die met hen een zekere band hebben. Het conflict is dus een systemisch probleem, waarin de cirkel 
(Cercle) van de hiervoor genoemde partijen een zeer vluchtige groep vormt en het proces van de hele groep niet 
bepalen maar uiteindelijk wel afhankelijk zijn van de bijzonderheden ervan. In feite hebben deze Cercles, zijnde de 
verzameling van alle betrokken partijen, niet het oogmerk om een specifieke situatie op te lossen, maar zijn een 
tijdelijk hulpmiddel opdat iedereen, die erbij betrokken is, de nodige steun vindt om de tuin van hun relaties binnen 
te gaan en relatie met zichzelf en de onderlinge relaties terug te vinden. Het is in deze verbinding dat alle wijziging in 
de overeenkomsten tussen de mensen tevoorschijn komt.  

Dit verband is elementair, en we begrijpen dat dit verband afhangt van de steun die men heeft: met voldoende 
steun wordt alles mogelijk. Voor deze steun wordt op haar beurt ook het verband belangrijk. Het is op die manier 
dat de ware kracht van de “Cercles Restauratifs” ligt in de herstelsystemen, die een reeks van ondersteuningen 
scheppen die de samenhang in elke fase van de voortgang opbouwen, zodat er ruimte wordt geschapen voor de 
samenhang op een niveau met een nog hogere complexiteit. Om vervolgens op het punt te komen waar alle 
personen, die in een conflict betrokken zijn, kunnen luisteren en gehoord kunnen worden, zelfs met alle bijhorende 
moeilijkheden zoals verdriet, oordeelsvermogen, angst, enz. 

Zo wordt er de mogelijkheid gegeven om het conflict te benaderen in plaats van te trachten om de gevolgen te 
vermijden of te controleren. Men schept ruimte die toelaat uitdrukkingen van verdriet, die soms gewelddadig 
kunnen zijn, te aanvaarden om zo de bezwaren die er achter liggen te beluisteren en zo bijdragen om een 
‘veiligheid’ te scheppen, die enkel de onderlinge verbintenis ons kan bieden. Geweld wordt in feite gezien als een 
poging om de gevoelde afstand te dichten (breuk) en om diepgaand te worden aangehoord. Ze is echter dikwijls 
ondoeltreffend om dit doel te bereiken. We scheppen dus ruimte waarin de boodschap gedragen door onze 
uitingen gemakkelijker gehoord wordt waardoor tegelijkertijd elke vorm van geweld overbodig wordt. 

In de praktijk belevendigen deze “Cercles Restauratifs” de sacrale beginselen van het leven op meerdere niveaus. De 
herkenning van deze beginselen zelf is een leerproces. Ik ga dus slechts een lezing van de “Cercles Reastauratifs” 
geven, dat een indruk kan geven van de verschillende logica die aan het werk is in het benaderen van de vrede, en 
die één van de meest vernieuwende van tegenwoordig is. 

Vooreerst hangt het vinden van een herstellend systeem af van de overeenkomst in een groep personen die dit gaat 
instellen. Er wordt dus niets gedwongen, en de personen gaan uit van het principe dat hun verhouding(en) 
belangrijk is/zijn los van de problemen die ze kunnen tegenkomen. Er is dus een erkenning van de onderlinge 
afhankelijkheid tussen allen. Met een akkoord over het instellen van een herstel-systeem, beslist men om zich op de 
conflicten voor te bereiden en dit op een duurzame manier in plaats van te reageren met als doel om deze te 
verwijderen zodra ze zich voordoen. 

Er zit ook geen enkele rangorde in het scheppen van een systeem, en het delen van de macht (uitgedrukt in de 
cirkel, een vorm waarin iedereen gelijk is) is eveneens te zien in het tweede element van een systeem: dat de 
akkoorden in verband met het systeem en zijn werking wijdverspreid en altijd toegankelijk moeten zijn voor alle 
leden ervan. Hierin zien we ook de decentralisatie van een gedeelde kennis, waar niemand de macht meer heeft 
door meer over het systeem te weten dan iemand anders. 

Het mechanisme van de activering van het systeem, het derde element dat er in wezen to dient om het bestaan van 
een conflict mee te delen, is een onderdeel van het door het geheel van de leden vastgestelde systeem. Er is dus 
een toegankelijk en praktisch mechanisme voor alle leden, ook door het hebben van de mogelijkheid om het 
bestaan van een conflict op meerdere manieren mee te delen (diversiteit). De eenvoud van deze eerste stap in de 
opbouw drukt ook het principe van een progressieve verandering uit, wat het eerste belang van een houvast 
uitdrukt. Het is niet door het vereisen van een zekere voorkennis, maar het verlenen van de nodige steun in elke 
fase, dat de weg doorlopen kan worden. Het beginsel van de minste inspanning inspireert ook de manier waarop 
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men een systeem opstart, wat op de meest makkelijke manier wordt gedaan, opdat het vervolg van het proces 
plaats kan vinden. Het is het mogelijk maken van de eerste stap in ogenblikken waarin het gewicht van een conflict 
zeer zwaar wordt, om te komen tot het leggen van een band direct aan het eesrste begin van een conflict. 

Een vierde element van een herstelsysteem is het scheppen van de nodige hulpmiddelen om het proces te leiden: 
de ontwikkeling van facilitators of bemiddelaars voor de groepskring. Door gebruik te maken van de bestaande 
hulpbronnen in een gemeenschap zijn de faciltators vanzelf ontstaan en geven zich mogelijkheden om te evolueren 
in hun opleiding tot faciliteren. De autonomie en het beginsel van het plaatselijke liggen hier aan ten grondslag. Het 
zijn de leden van deze groep die zich ten dienste stellen van de maatschappij, die reageren telkens wanneer iemand 
het systeem activeert. Het beginsel van zelfreferentie is vanzelfsprekend bij het scheppen van een 
opleidingssysteem en de ontwikkeling van deskundigheid van de faciltators (bemiddelaars) in de schoot van het 
herstelsysteem zelf. Het is hierdoor dat wanneer iemand het bestaan van een conflict meedeelt, men de 
mogelijkheid heeft te antwoorden op deze behoefte van een verbinding door middel van een voor-groep (avant-
cercle). 

De leden van de voor-groep drukken zelf ook de beginselen van de ontluikende visie van de wereld uit die men 
terug vindt in de basis van het herstel-systeem als zodanig. Uitgaand van de eenvoudige waarneming zonder 
oordeel van wat er gebeurd is, wenst men zich te verbinden op een diepgaande wijze, als facilitator of bemiddelaar, 
met de ervaring van een persoon opgedaan in die situatie. Naast een medelevende band, erkent men bovendien 
onze immanente afhankelijkheid door te laten zien dat het delen van de ervaring van anderen ons raakt. We laten 
dan onze kwetsbaarheid zien en trachten niet ons af te scheiden van de ervaring van anderen zonder te worden 
beïnvloed, omdat we erkennen dat dit in de werkelijkheid onmogelijk is. Na opnieuw deel te hebben genomen aan 
de procedure die op de voor-groep (het delen van kennis en macht) kan volgen, herkent de vraag aan de bij het 
onderwerp betrokken persoon, wat er noodzakelijk is in de kern van het conflict in kwestie, de onderlinge 
afhankelijkheid en de betreffende aard van het conflict. Uiteindelijk houdt het feit van de bevestiging van het 
akkoord van de persoon om het proces te volgen in dat er rekening gehouden wordt met de autonomie van het 
individu en is van nut om de juistheid te onderzoeken of de tot dan toe geboden hulp voldoende is – niet om te zien 
of de persoon er klaar voor is, maar om te zien of de persoon breid is om vooruit te gaan. Dit onderscheid maakt het 
mogelijk om het belang te zien van de drempels en de belemmeringen, en waar het onderscheid ligt tussen onze 
zienswijze en die waarmee men in contact treedt wat een zone van rijkdom en van opleiding schept. 

De opeenvolgende voor-cirkels met de voorgaande personen benoemd door de eerste, vinden op dezelfde manier 
plaats. Zodoende delen ze de macht en volgens de banden die zichtbaar worden door het hele proces heen. Het 
verband met de belevenis van iedereen maakt het mogelijk om de waarde van elke ervaring te herkennen, niet 
enkel in een poging om onpartijdig te zijn, maar eerder multi-partijdig. 

Het vijfde element van een herstel-systeem wordt ook belangrijk gedurende de cirkel: een fysieke ruimte of 
materiële omgeving draagt bij aan de band door de afwezigheid van overlast, van geluiden, van comfort, van de 
gemakkelijkheid van de toegang, en het symbolisch belang dat men voor de gemeenschap, die het systeem 
vestigen, kan hebben. Het is nogmaals een element van ondersteuning van het proces in gang gezet door de 
personen in conflict. 

De groep (cirkel), samengesteld door de bijeenkomst van alle betrokken personen, rust op het vertrouwen en het 
collectieve bewustzijn van de groep en haar vermogen om de samenhang te scheppen en de verhoudingen tussen 
de personen te veranderen om zo de veranderde werkelijkheid, waarvan het conflict ons besef heeft gebracht, te 
weerspiegelen. Het doel, zijnde het herstellen van de band tussen personen door een diepgaande luisterbereidheid, 
en niet het bereiken van een voorbestemd punt, is dat de facilitators of bemiddelaars er enkel zijn om de 
noodzakelijke steun aan deze band te geven, en niet om zich in de plaats te stellen van de personen en in hun plaats 
te luisteren. De afwezigheid van regels, de tussenkomst van de facilitators die indien nodig zeer diepgaand kunnen 
luisteren, en de opzettelijke beperking van de manieren voor tussenkomst herkennen de levendige aard en het 
bewustzijn van de groep die dan de ruimte heeft om het proces van herstel van de banden zelf (te leren) dragen. 
Deze decentralisatie draagt niet enkel bij aan een proces verrijkt door de diversiteit van de bijdragen, maar ook aan 
de duurzaamheid van de resultaten. Daarbij wordt de aard van de groep veranderd, in die zin dat het vermogen van 
de personen, om de band tussen hen te scheppen en in dialoog te leven, en samen vooruit te gaan, is toegenomen, 
zodat hun autonomie er voordeel bij heeft in onvermijdelijke conflictsituaties. 

De soorten ondersteuning die door onderhandelaars op verschillende ogenblikken in de groep wordt gegeven 
erkennen ook het feit om de band, tussen de personen die op dat ogenblik in de groep zijn, te herstellen, opdat zij 
zelf de band uit het verleden kunnen herstellen (menselijker maken), en dat dit hen in staat stelt de akkoorden te 
zien, die hen kunnen helpen in de genoegdoening van hun behoeften. 
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De na-groepen of na-cirkels dienen gevolg te geven aan de akkoorden die in de groep werden gesloten en moeten 
er op toezien of zij hun doeleinden bereikt hebben. 

Dit proces, en het herstel-systeem op zich, komen ten goede aan de begrensde ruimte waarbinnen men in contact 
treedt met de andere, en, ruimer, met het conflict zelf. Het scheppen van deze brug maakt de uitwerking van de 
betekenis mogelijk, die zo een ruimte krijgt om uitgedrukt en gehoord te worden, en dus een transformatie van de 
verhouding. 

Het is vanzelfsprekend dat een dergelijk systeem kan lijken los van de wekelijkheid te zijn. Het is nochtans via de 
ervaring dat deze aanpak de onderliggende beginselen heeft onthuld. Dat brengt dat aan het licht wat werkt, en 
nieuwe ontdekkingen volgen elkaar voortdurend op. De sacrale structuur van het leven ontdoet zich geleidelijk van 
haar sluier naargelang men de beginselen tracht te zoeken die het leven ondersteunen en ze toe te passen op onze 
menselijke systemen. Dit leerproces is op zichzelf een visie en een belangrijk principe, dat de aanwezigheid van het 
menselijk bewustzijn in onze wereld, waar ze deel van uitmaakt, in het spel brengt.  

Tot slot komen we bij de vraag wat we denken dat er mogelijk is – onze visie op de wereld. Het is in het zoeken naar 
wat we geloven wat bestaat dat men dit vindt. Dat is even goed van toepassing op de gang van zaken met de 
Cirkels, met wie men een transformatie van de verhouding zoekt, als op de ontwikkeling van alle “vergader 
technologieën” (“meeting technolgies”, zoals Charles Eisenstein ze noemt) in de verschillende domeinen van ons 
leven, waarmee we de sacrale beginselen kunnen herontdekken die het leven schragen en daarop steunen om een 
wereld van vrede te scheppen. 

 
*     *     * 
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Discussie in kleine groepjes over het thema van de middag  
 

Vraag 1 
Welke waarden kunnen, volgens u, bijdragen aan de stabilisering van de economie? Hoe kan de concurrentie 
vervangen worden door samenwerking? 

 
Vraag 2 
Welke oplossingen kunnen we bieden met betrekking tot de verantwoordelijkheid en het delen van de 
gemeenschappelijke mondiale hulpbronnen (water, lucht, aarde, ...)? 

 
Vraag 3 
Het cardiovasculaire systeem coördineert het leven van een organisme. Wat is de analogie met betrekking tot de 
wereldwijde hulpbronnen? Wat is het lichaam dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het leven? 
Bijvoorbeeld: het menselijk hart, het hart van de menselijke samenleving of de mensheid, het hart van de aarde, het 
hart van het zonnestelsel ...... 

 
Vraag 4 
Kunnen we conflicten op lossen zonder goede wil? Wat is de rol van goede wil in het harmoniseren van divergenties 
tussen verschillende partijen? 

 
*     *     * 

 
 

Debat en Plenaire Discussie samen met alle sprekers 
 

*     *     * 
 

We danken onze vertalers bijzonder hartelijk 
zonder wiens trouwe werk deze samenvatting niet mogelijk geweest zou zijn. 


