


Sublimeren om uit het ronddraaien te geraken

00. Globale analyse van de huidige situatie

Samen met mij kunnen vele mensen vaststellen dat mensen, families, volkeren en de hele mensheid 
steeds hervallen in hetzelfde patroon om gebeurtenissen waar te nemen, te beoordelen en zo 
eventueel tot actie over te gaan. De geschiedenis herhaalt zich steeds.

De technische evolutie gaat wel snel, maar de manier van voelen en denken blijft nagenoeg 
ongewijzigd. Door meer performante middelen van communicatie en actie, krijgen we de indruk dat
het ronddraaien steeds vlugger gaat. Mogelijk krijgen de verwerkingsprocessen hierdoor ook sneller
hun beloop. Is het eigenlijk nodig dat we hier snel uit geraken? Een belangrijke en moeilijk te 
beantwoorden vraag is: hoe geraken we hier uit? Moet dit geleidelijk met kleine stappen gebeuren, 
zodat het merendeel van de mensen dit gevoelsmatig en mentaal kunnen verwerken, of op een 
radicale manier zoals door oorlogen, grote rampen of door de tactiek van de verschroeide aarde? 
Moet er misschien een avatar of profeet komen, die dat ineens zou gaan veranderen of zijn er nog 
andere paden, die we moeten bewandelen om hieruit te geraken?

EQ    1+0 =1 (één)

We kunnen dit fenomeen van ronddraaien door analogie vergelijken met de maan en de planeten, 
die ook door gravitatiekrachten respectievelijk rondom de aarde en de zon draaien. Het doet ons ook
denken aan wervels, waarvan de deeltjes in cirkels worden rondgeslingerd en op grote afstand van 
de kern ervan neervallen. Gevoelens hebben eveneens met aantrekkingskracht te maken naar kernen
en kunnen zich daarvan moeilijk losmaken. Is het de bedoeling dat we door de kern verzwolgen 
worden of eerder dat we als puin ver van de kern neervallen? Het gaat hier over EQ – verschijnselen
(E = emotioneel) in totaal verschillende domeinen.

Het grootste gedeelte van de mensheid leeft in een “EQ – wereld” en een belangrijk deel van de 
acties, die hieruit voortvloeien, heeft met emoties te maken. Vele mensen vallen steeds in herhaling,
zonder enerzijds tot de kern te (willen, durven...) doordringen: “het mag niet te ingewikkeld 
worden” en ze willen anderzijds ook “niet te ver van de kern” neervallen. Ze zitten gewoonlijk vast 
of geblokkeerd, ze twijfelen gemakkelijk, maar reageren dikwijls spontaan en emotioneel. Niet 
alleen individueel, maar ook bij volkeren, zowel in democratische als bij religieuze of bij 
dictatoriale regimes, wordt de totstandkoming van beslissingen overwegend gedragen door emoties.
Meestal wordt enkel een onmiddellijk resultaat beoogd en de weg waarlangs men gaat is belangrijk.
Men wordt impulsief en intuïtief vanuit een soort buikgevoel naar iets gedreven. Meestal kunnen 
deze mensen gemakkelijk en automatisch verbanden leggen tussen toestanden, die van een andere 
orde of “wereld” zijn.

Langetermijnvisies komen bij EQ – mensen haast niet aan bod. Volkeren, families en afzonderlijke 
individuen draaien rond en worden aangezogen of afgestoten door emotioneel geladen 
kerngedachten van een groepsziel of ziel: waarheden zijn heilig en onaantastbaar. Het toetsen van 
hun waarheden aan andere waarheden, verloopt heel moeizaam. Het is dan ook logisch dat 
botsingen tussen waarheden voortdurend tot conflicten moeten leiden. Die veroorzaken dan 
oorlogen of terrorisme en wanneer dat is uitgevochten, kan er weer opnieuw begonnen worden met 
een nieuwe cyclus. Heeft men dan door de herhalingen iets of niets bijgeleerd? 

Deze EQ – wereld heeft grotendeels te maken met de zon en ons zonnestelsel en is er een van 
liefde/haat, die voortspruit uit aantrekking/afstoting, maar men gaat niet naar de kern, want dan 
verbrandt men. Als men zich te ver verwijdert van de kern, wordt men in de ruimte geslingerd.



De EQ – invalshoek beïnvloedt fundamenteel het doen en laten en het “ronddraaien” van alle 
levende wezens op aarde. Bij zoogdieren is deze invalshoek uitermate belangrijk en laten we niet 
vergeten dat de mens fundamenteel een zoogdier is. Deze invalshoek bemoeilijkt het maken van 
fundamentele langetermijnkeuzes.

IQ     1+1 = 10 (2)

De evolutie, die nodig is om te overleven – en dit geldt voor alle levende wezens – , is vermoedelijk
te danken aan wat IQ wordt genoemd door psychologen. Aanvankelijk had IQ te maken met testen 
om na te gaan hoe slim of hoe dom iemand is, maar het heeft in wezen te maken met een manier 
van denken en redeneren, die logisch of hiërarchisch (in boom - of lineaire structuren) kan genoemd
worden en dat in zijn primitieve vorm kan vereenvoudigd worden tot een reptielenbrein, dat 
instinctief is. Het kan ook vergeleken worden met CPU kern van een computer, waar alle processen 
in een precieze volgorde worden uitgevoerd, om opdrachten en problemen te helpen oplossen.

Het lijkt plausibel dat de IQ – invalshoek, bij het ontstaan van de aarde en de maan, naar hier werd 
gebracht door een hemellichaam van een ander zonnestelsel, of zelfs van buiten ons 
melkwegstelsel. Dit hemellichaam (een soort planeet of een grote meteoor) was drager van ijs en 
water. Toen deze massa in de buurt van onze hete, nog gas/vloeibare oer – aarde kwam, werd de 
toekomstige maan er uitgezogen. Het ijs sublimeerde hierop, maar door de te kleine massa van de 
maan, condenseerde dit uiteindelijk als water op onze aarde. Dit water heeft het leven hier op aarde 
mogelijk gemaakt, niet zozeer het water als H2O, maar eerder de IQ – invalshoek die het water 
bezielt. De evolutie en het leven, zoals we dat hier op aarde kennen, hierdoor teweeggebracht, zijn 
we aan het verwerken en het proces hiervan is heel ingewikkeld. Er zijn vele andere soorten 
levensvormen  in het heelal en ook hier op aarde niet uit te sluiten, maar deze zijn voor ons dikwijls 
nog onbekend. Om dit beter te kunnen begrijpen zal er nog veel onbevooroordeeld fundamenteel 
onderzoek nodig zijn.

Als de wetenschap en technologie met steeds grotere schreden vooruitgaat, is dit te danken (of te 
wijten?) aan het feit dat steeds meer mensen in een “IQ – wereld” gaan denken en minder beginnen 
te voelen. Meer en meer kinderen worden geboren met een hoge IQ en een uitgesproken eigen wil.
IQ – mensen maken dikwijls (te) gemakkelijk langetermijnkeuzes en houden bij hun keuze te 
weinig rekening met andere mensen. Zij gaan recht op hun doel af en willen niet weten van 
hindernissen. Zij twijfelen meestal niet, maar in een EQ – omgeving zullen ze meestal goed 
nadenken, vooraleer (eventueel) te reageren. Men noemt sommigen onder hen soms “autisten” en 
meestal zijn ze moeilijk sociaal te integreren. In de politiek zijn ze dikwijls handige manipulators 
van de publieke opinie in hun eigen voordeel. Denken we maar aan diegenen, die “populisten” 
worden genoemd en met slogans inspelen op het “buikgevoel” van het morrend EQ – volk om aan 
stemmen te geraken. Op deze wijze halen de populisten er gemakkelijk hun eigen voordelen uit om 
aan de macht te kunnen blijven. Zij zijn een bedreiging voor de democratie.

De producten van de IQ – technologie, die op de markt komen, zijn gegeerde goederen in de “EQ – 
wereld”. Ook de afgeleide producten van deze technologie, zoals de sociale netwerken, spelen in op
de EQ – wereld. Op zich is daar geen probleem mee, maar het gebruik van deze technologie door 
vele IQ – mensen, maakt misbruik van het EQ – voelen van vele mensen. Er wordt steeds meer 
rommel de wereld ingestuurd. Als illustratie hiervan zien we meer en meer “smombies” (zombies 
met een smartphone) als robotten rondlopen om “pokémons” te pakken. Er wordt voor gezorgd dat 
het volk dom blijft, zoals bij de Romeinen met “brood en spelen”. Is het niet zo dat de IQ – wereld, 
de EQ – wereld steeds dommer aan het maken is? Gaan we op deze wijze niet naar een wereld van 
IQ – heersers aan een kant en anderzijds de EQ – robotten/slaven? 



Ook in de financiële IQ – wereld van de banken, het verzekeringswezen en multinationals wordt de 
greep steeds groter op de politieke EQ – wereld en de gevoelens van de gewone mensen, die 
hierdoor worden gemanipuleerd en uitgebuit. Politici denken soms dat ze het voor het zeggen 
hebben, maar dit wordt steeds minder en minder het geval. Zij zijn voornamelijk met zichzelf bezig 
en worden een gevaar voor de echte democratie.  Het geld, dat tegenwoordig met ‘bit’- stromen 
vloeit en op vals vertrouwen berust, wordt niet op een eerlijke manier gebruikt als universeel 
ruilmiddel en de wisselkoersen worden vervalst. 

De waardebepaling van de dingen gebeurt niet op een juiste manier en marketing is ontaard tot een 
instrument om kunstmatige behoeften in de EQ – wereld te creëren.  Moet daar niet worden 
ingegrepen en op welke manier?

FQ     1+1 = 11 (3)

De materiële wereld, Fysieke Q of FQ of de wereld van massa, evolueert blijkbaar vlugger dan de 
geesten kunnen volgen. Het ontstaan van materie kan gezien worden als de omzetting van energie 
naar massa via vormen en afbeeldingen. Men kan hierbij ook denken aan kernfusie of een soort 
gravitatieverschijnselen, die werkzaam zijn op de allerkleinste energie – of materiedeeltjes. EQ 
werkt eerder het vastzitten (in de ruimte) of rijpen in de hand, terwijl condensatie of vloeibaar 
worden (in de tijd) gebeurt onder invloed van IQ. Als ruimte en tijd hand in hand gaan, wordt massa
en materie geschapen.

Deze “materialisering”, meestal door condensatie en soms door rijpen/desublimeren, en de 
bijhorende technologie komt de mensheid niet (altijd) ten goede. Denken we bijvoorbeeld aan de 
klimaatverandering, die opwarming en overstromingen veroorzaakt en het fijn stof, dat onze 
ademhaling bedreigt, beide grotendeels door menselijk toedoen. Ook de communicatietechnologie, 
die dreigt onbeheersbaar te worden en door haar stralingen ons brein verstoort, de manipulatie van 
de voeding en de slechte voedingsgewoonten, die aanleiding zijn voor vele ziekten, het misbruik dat
gemaakt wordt van geld, de oncontroleerbare geldstromen en de door winstbejag gedomineerde 
globalisering, die de rijken rijker en de armen armer maken en die onze kinderen en kleinkinderen 
geen leefbare toekomst kunnen bieden, zijn hiervan voorbeelden. Bovendien moeten we hierbij 
denken aan de stress, die door vele economische processen in de materiële wereld gegenereerd 
worden. Deze processen zijn oorzaak van veel psychopathische ziekten en drugsverslavingen.

Deze materiële wereld en de technologie, die ermee gepaard gaat, beheerst en verstart onze geesten 
meer en meer, zodat er geen plaats meer overblijft om als een normaal mens te EQ-voelen en te IQ-
denken.  De toenemende stroom van overvloed van misbruikte materie maakt onze geesten armer of
is het eerder “dement”? Wij zijn blijkbaar voornamelijk mentaal aan het sterven en het fysieke 
bestaan van de mensheid wordt er meer en meer door bedreigd. De technologie mag ons doen en 
laten niet beheersen.

Tot nu toe hebben we hier 3 invalshoeken (EQ, IQ en FQ) van ons bestaan toegelicht. Er werd 
geïllustreerd hoe de materiële wereld voornamelijk onder impuls van de ongebreidelde IQ – wereld 
meer en meer een bedreiging vormt voor de mensheid. Er is zelfs een terugkoppelings –  en een 
multiplicator – effect van een valse materiële wereld naar het IQ – gedrag van vele mensen toe, 
zodat het gevaar voor de leefbaarheid van onze wereld door deze IQ – technologie nog groter dreigt
te worden. IQ verdringt EQ, zodat heel veel mensen door de tijd worden opgejaagd en zo in de 
ruimte het noorden kwijt geraken. De materie, die in dit soort tijd-ruimte wordt geschapen dreigt 
virtueel en ontzield te worden.



Wij gebruiken hierbij een model “EQ-IQ-FQ”, en we weten dat deze aanpak allicht niet correct 
genoeg is bij de analyse van de huidige situatie. Voor vele mensen zal het toch hopelijk wel denk - 
en voelpistes openen om er uit te halen, wat voor hen nuttig kan zijn voor een beter begrip van wat 
er gebeurt en als hulp bij het zoeken naar oplossingen. 

Welke hefbomen zijn er nu om verandering te brengen in een potentiële nefaste evolutie, die ons en 
onze nakomelingen in deze wereld te wachten staat?

01. Principes van een plan van aanpak om hefbomen te ontwikkelen

Er kunnen acties ondernomen worden volgens deze 3 invalshoeken en deze zijn wereldwijd al 
bezig, maar nog onvoldoende. Er moet ook een passend evenwicht zijn tussen deze 3 om 
doeltreffend te zijn. Ze moeten “in fase” gebracht worden. De huidige “intellectuele” IQ-aanpak 
met onmiddellijke gevolgen in het FQ – domein, lijkt evenwel te vlug en niet in de juiste zin te 
gaan. De IQ – greep op de “materiële” FQ – basis van de wereld wordt steeds groter. Daarbij wordt 
misbruik gemaakt van het EQ – gevoel van het overgrote deel van de mensheid. 

Sublimeren van een vastgevroren ronddraaiende EQ-toestand naar een ijlere etherische FQ-
toestand, zonder via de “vloeibare” IQ-toestand te passeren, zou kunnen bijdragen tot het herstel 
van het evenwicht, dat moet nagestreefd worden. De nadelige gevolgen van IQ op het FQ-domein 
kunnen allicht op deze wijze vermeden worden. (Hier wordt terminologie over aggregatietoestanden
uit de natuurkunde gebruikt; aan de hand van voorbeelden en toepassingen zal dit hierna 
verduidelijkt worden.)

Sublimeren van 0 / 1 (0) naar 1 / 0 (oneindig) via SQ    

Vele van de huidige problemen kunnen slechts opgelost geraken, door het probleem op een  SQ – 
manier (S = spiritueel) aan te pakken en het kader van aanpak te verruimen. Als men midden in de 
problemen zit, ziet men de oplossingen dikwijls niet zitten en moet de horizon verruimd worden.
Een aanpak louter en alleen “spiritueel” volgens een SQ-vector, die loodrecht staat op het EQ-IQ-
FQ – vlak, lijkt wel niet onmiddellijk efficiënt, omdat de functie van SQ, waarbij “binnen -” en 
“buiten onszelf” als hetzelfde moet worden ervaren of dat verscheidenheid en eenheid samen 
moeten gaan, niet wordt begrepen door het grootste deel van de mensheid.  Er is een voldoende 
grote kritische massa in de mensheid en veel fundamenteel onderzoek nodig om deze weg op te 
gaan. Er zijn ook nog veel tot nu toe onontdekte beginselen, zoals bijvoorbeeld een (“reciprociteit”: 
0/1 –> 1/0 of RQ) beginsel dat zowel kernkrachten in een atoom als gravitatie tussen sterren en 
planeten zou kunnen verklaren of verschijnselen in de micro – en de macrowereld aan elkaar 
rijmen. We kunnen wel proberen om de rol van SQ (en nog later RQ) meer en meer te begrijpen, te 
verspreiden en er naar te handelen. Een radicale aanpak is niet aan te bevelen. Wij opteren voor een 
aanpak langs het pad van de geleidelijkheid.

Alhoewel de afscheiding tussen de verschillende invalshoeken niet altijd zo duidelijk afgelijnd is, 
zullen we in dit boek toch proberen de mogelijke hefbomen voor verandering, met deze principes in
het achterhoofd, in te delen. 



02. IQ – hefbomen

I01 Economie

Van de oorspronkelijke betekenis bij de oude Grieken van het woord “economie” (oikos (huis) en 
nomos (regel, beheer)) is niet veel overgebleven. Meer dan 2000 jaar geleden ging het over 
huishoudkunde binnen een gezin, familie of dorp. De meeste activiteiten hadden te maken met het 
organiseren van de dagelijkse taken zoals eten maken, groenten uit de tuin halen en wat men niet in 
huis had op de markt te gaan kopen of eigen producten ruilen. Mettertijd groeiden de behoeften van 
de families en volkeren en was het nodig om zich buitenshuis te bevoorraden met allerlei inlandse 
en exotische producten, vervaardigd of ingevoerd door meer gespecialiseerde winkels en bedrijfjes. 
Praktisch alles was voorhanden in de eigen familie of dorpsgemeenschap. De meeste mensen waren
heel gematigd in hun behoeften en voelden zich gelukkig met deze manier van leven.

Tegenwoordig bevinden het bedrijfsleven, de industrie en dienstensector, behoudens 
familiebedrijven, kleine KMO’s en coöperatieven, zich volledig buiten ”huis” en zijn de fysieke en 
intellectuele arbeid van de gewone mensen en productiefactoren zoals grondstoffen, kapitaal en 
energie, allemaal extern aan het bedrijf. De behoeften worden opgeschroefd en de goederen die 
daarvoor nodig zijn, worden (kunstmatig) schaars gemaakt. De economie is geëvolueerd van 
binnenshuis in harmonie naar buitenshuis in tegenstellingen. Het kapitaal en de aandeelhouders 
verdedigen heel dikwijls andere waarden dan het personeel en het management van het bedrijf. De 
grondstoffen en landbouwproducten komen niet meer uit de eigen tuin maar van de andere kant van 
de wereld omdat het transport ervan toch zo goedkoop is en de mensen in deze sectoren slecht 
betaald worden.
 
Naast fysieke personen werden rechtspersonen gecreëerd en het is logisch dat deze rechtspersonen 
andere objectieven hebben dan de gewone mensen. Deze rechtspersonen hebben het voordeel dat ze
kapitaal, dure technologie en specialisten in het bedrijf kunnen halen. Het doel van vele bedrijven is
winst te maken om de aandeelhouders tevreden te stellen, maar ze voelen zich weinig of niet 
betrokken bij sociale doelstellingen, noch binnen hun bedrijf voor hun werknemers, noch naar de 
gemeenschap toe om producten en diensten voort te brengen, die echt nodig en nuttig zijn. Er 
kunnen ook misbruiken zijn vanwege vakbonden en werknemers, wanneer deze acties voeren, 
waaronder de hele gemeenschap zwaar lijdt. De zogenaamde IQ – welvaart, die zo tot stand komt 
gaat in vele gevallen ten koste van het EQ – welzijn. 

Daar in vele boekhoudingen van de bedrijven de cijfers worden opgesmukt, niet alles met correcte 
waarden wordt getaxeerd en risico’s onvoldoende worden ingeschat, worden de aandeelhouders om 
de tuin geleid. Die vertrouwen enkel nog op winstnemingen op korte termijn, waardoor de 
aandelen, met lichtsnelheid van eigenaar switchen. Consultants, revisoren en rating-bureaus 
begeven zich dikwijls op glad ijs en worden onder druk gezet door overheden, grootbanken en 
multinationals. De beurzen, die zouden moeten toezien op de correcte handel in aandelen, spelen 
hun rol niet meer.

Een van de belangrijke oorzaken van deze wanorde is dat de aandeelhouders geen band meer 
hebben met de bedrijven waarin ze hun kapitaal investeren. Bedrijven worden voor hen meer en 
meer machines die winst moeten maken. Velen hebben er geen benul van, waar hun bedrijf voor 
eigenlijk voor staat, wat het nut ervan is, wie er werkt of wat de werkomstandigheden zijn. De 
CEO, die ze hebben aangeduid, moet het allemaal oplossen en als hij geen winst maakt, wordt de 
CEO vervangen of laat men het bedrijf failliet gaan, na er tijdig voor gezorgd te hebben dat het 
kapitaal elders wordt ondergebracht. 



Een aandeelhouder zou moeten verplicht worden om als een goed huisvader te handelen en zou zich
niet vrijblijvend mogen desolidariseren van zijn bedrijf. Er moet dus een rem komen op de 
losbandige handel in aandelen. 

De beurzen zouden de handel moeten stoppen van aandelen van bedrijven, wanneer deze schadelijk 
zijn voor de gemeenschap of geen respect betonen voor hun sociale omgeving. Als de beurzen hun 
werk niet doen, worden ze best zelf afgeschaft. Of moeten (naamloze) NV’s worden afgeschaft en 
teruggegaan worden naar familiebedrijven, KMO’s en coöperatieven, waar de werknemers zelf het 
kapitaal kunnen verschaffen?

Er zou kunnen overwogen worden om slechts rechtspersoonlijkheid te geven aan bedrijven, die
een minimum aan sociale doelstellingen waar maken. Als men de rechtspersoonlijkheid 
afneemt van een bedrijf of persoonlijke straffen voorziet voor de aandeelhouders, zullen  ze 2x 
nadenken, als ze beslissingen over personeel en producten nemen, omdat ze dan zelf 
persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld bij geschillen voor rechtbanken.  De 
beurzen moeten optreden bij transacties van aandelen, die schadelijk zijn voor de 
gemeenschap. Aan vakbonden, die schade aanbrengen aan de hele gemeenschap, moet 
omgekeerd een rechtspersoonlijkheid kunnen worden aangemeten, zodat ze in het algemeen 
belang ter verantwoording kunnen worden geroepen en voor de aangerichte schade moeten 
opdraaien.

Transport van goederen en vervoer van personen is in het algemeen veel te goedkoop, omdat de 
werkelijke kosten niet worden aangerekend. Denken we aan milieuschade, schade aan de omgeving,
stress en andere beroepsziekten bij de werknemers, alsook het leed door files bij chauffeurs en 
passagiers. Ook infrastructuurkosten zoals die voor aanleg, exploitatie en onderhoud van wegen, 
kanalen, spoorwegen en havens moeten in de kosten begrepen worden.

Er zijn heel veel nutteloze verplaatsingen zowel van goederen als van personen. Pendelaars geraken
gestresseerd door uren in de file te staan om naar hun werk te gaan en er wordt gevlogen naar de 
andere kant van de wereld om daar bloemen, vis of textiel op te kopen tegen mensonwaardige 
prijzen. Dit laatste wordt dan vooruitgang genoemd onder de noemer van door IQ gestuurde 
wereldhandelsverdragen of globalisering. Onze nazaten mogen ook niet belast worden met de 
aflossing van leningen i.v.m. de infrastructuurkosten. De stocks, die zich in onze westerse landen op
de wegen bevinden veroorzaken veel congestie en concepten zoals “just on time delivery” zijn 
miskleunen in onze maatschappij en moeten beteugeld worden door kilometerheffingen, afhankelijk
van het volume en gewicht, dat ons wegennet belast. Initiatieven worden in dit verband gelukkig 
reeds genomen. Opbrengsten van de heffingen moeten gebruikt worden om het openbaar vervoer 
efficiënter en meer aantrekkelijk te maken. 

Dit beleid zal uiteraard ook zijn impact hebben op de distributiesector en supermarkten. Er zouden 
faciliteiten kunnen geboden worden aan goed ingeplante magazijnen, waar stocks kunnen worden 
opgeslagen. Afhaalpunten op oordeelkundig gekozen locaties, kunnen ook oplossingen bieden. Men
moet ook evalueren of het wel logisch is dat in de ketting van producent naar verbruiker, de grootste
toegevoegde waarde en kosten ontstaan door transport en distributie. Moet alles voor de consument 
zo intensief voorgekauwd worden als tegenwoordig het geval is? Kan de consument zelf niet wat 
meer initiatief nemen? 

Voor transport en vervoer, te land, over het water of zee en in de lucht moeten alle (ook i.v.m. 
het milieu, gezondheid, infrastructuur...) kosten worden aangerekend en alle plaatselijke en 
wereldwijde nutteloze verplaatsingen van goederen en personen worden vermeden.



Maatregelen inzake rechtspersoonlijkheid van bedrijven en betreffende transport worden slechts 
zinvol als ze op wereldschaal worden toegepast. De praktijken inzake wereldhandel worden meer en
meer in vraag gesteld en er zijn tendensen naar meer protectionisme om het eigen volk te 
beschermen (voornamelijk tegen invoer van ongewenste producten) en de locale tewerkstelling te 
kunnen handhaven of te verbeteren.  Tegenstrijdige belangen, enerzijds van bedrijven, die steeds 
meer groei nastreven om meer winst te kunnen maken en ook van onverzadigbare consumenten, die
naar abnormaal goedkope producten zoeken of zeer exclusieve luxeproducten nodig hebben, en 
anderzijds het belang en dikwijls ook het overleven van de locale bevolking, die de ongebreidelde 
invoer in hun land willen afremmen, maken een oplossing op wereldschaal zeer moeilijk.

Wanneer we bovendien nog kunnen vaststellen dat de politieke overheden heel sterk onderhevig 
zijn aan het lobbywerk van de financiële grootmachten en multinationals, is er op korte termijn niet 
veel te verwachten van nationale en internationale initiatieven om de wetgeving over 
rechtspersoonlijkheden van grote bedrijven bij te sturen.

Inzake milieu en gezondheid is de publieke opinie in de wereld evenwel meer en meer klaar om 
internationale verdragen, o.a. inzake vervuiling door transport, tot stand te laten komen. Het ijzer 
moet gesmeed worden als het heet is! Laten we van deze trend en bereidheid gebruik maken om 
ook de economie duurzamer te maken. Dit heeft bovendien gunstige gevolgen voor een meer 
evenwichtige wereldhandel. Door aanrekening van de juiste kosten worden ook vervuilende voer- 
en vaartuigen automatisch verbannen uit deze wereld.

Vele economen hebben het over “groei”, die nodig zou zijn om in alle behoeften van de mensheid, 
waarvan de bevolking toeneemt, te kunnen voldoen. Meer productie, meer handel, betere 
technologie, meer winst, meer werkgelegenheid, zou meer welvaart brengen, niet alleen voor de 
bedrijven, maar ook voor de gezinnen. Maar wie wordt daar eigenlijk beter en gelukkiger van?

Bedrijven beginnen met nieuwe producten of diensten en trachten die door goed management en 
marketing te verkopen. Ze groeien tot de vraag ernaar bij andere bedrijven of consumenten begint af
te nemen en tenslotte komt er een einde aan hun levenscyclus. Vervolgens probeert men een nieuw 
leven te beginnen met andere innoverende producten, waar meer vraag naar is. Bedoeling is winst te
maken of eventueel te overleven in een zware en dikwijls oneerlijke concurrentiestrijd, anders volgt
het faillissement. Monopolies zijn meestal uit den boze, tenzij eventueel voor producten en 
grondstoffen, zoals water, die van vitaal belang zijn voor de hele gemeenschap, op voorwaarde dat 
daar voldoende controle wordt op uitgeoefend. Concurrentie is meestal nuttig voor de consument, 
maar diezelfde consument wordt meestal op zijn beurt werknemer. De schulden, afval en de miserie
bij de werknemers, die worden achtergelaten, worden afgewenteld op de gemeenschap.  De 
aandeelhouders verdwijnen en wat van het kapitaal overblijft, vloeit naar andere bedrijven, waar 
nog winst kan worden gemaakt. Zo blijft men steeds ronddraaien.

De gemeenschap en voornamelijk onze nakomelingen worden er armer van. Slechts enkele 
grootindustriëlen en financiële instellingen worden er rijker van. De grondstoffen geraken uitgeput 
en de vervuiling van de planeet neemt toe. De gewone mensen worden in toenemende mate arm, 
fysiek en mentaal ziek en gestresseerd. Ze hebben geen werk en geen doel meer. Het is nog erger in 
derdewereldlanden, waar bovendien de corruptie nog weliger tiert dan in de “rijke” landen, maar de 
mensen reageren er daar meestal heel gelaten op, omdat ze dom worden gehouden. Is het niet hoog 
tijd om maatregelen te nemen om de druk op onze maatschappij en de wereld te verminderen en de 
heilige koe van de groei halt toe te roepen en beter te beheersen?

Er is nood aan correcte wereldwijde indicatoren om het welzijn van de mensheid anticipatief te
meten en te evalueren om zo tijdig de groei te heroriënteren of zo nodig te kunnen beperken.



De economische theorie, volgens dewelke aan alle behoeften, waar vraag naar is, moet worden 
voldaan met schaarse middelen, is vals. De behoeften worden in de westerse wereld kunstmatig 
aangepraat door vele marketingspecialisten, zodat de gewone EQ – mensen indruk krijgen dat het 
beste niet goed genoeg is, omdat ze zich constant te kort gedaan voelen of omdat ze zich meestal 
vergelijken met andere mensen, die het beter zouden hebben en die hun materiële welstand ten toon 
spreiden. Dat de middelen schaars zouden zijn is ook een mythe omdat die indruk van schaarste 
wordt gewekt door grootindustriëlen om de prijzen van de grondstoffen, diensten, 
landbouwproducten, etc., kunstmatig hoog te houden. 

De vraag is: wat hebben we eigenlijk echt nodig voor ons welzijn en om gelukkig te zijn? Vele van 
de producten die ons worden aangeboden via reclame, hebben we niet nodig of zijn zelfs schadelijk!
Als we dan bovendien nog nagaan hoe en onder welke (sociale) voorwaarden deze worden 
vervaardigd, kunnen vele van dergelijke praktijken als een misdaad tegen de mensheid worden 
beschouwd.

De sleutel voor de oplossing van vele van deze problemen ligt meestal bij de consument zelf. Hij 
moet geholpen worden om zich niet laten vangen door de huidige marketingpraktijken en iedere € 
of $ meerdere keren omdraaien, vooraleer hem te gebruiken. 

Wij leven ook in een wegwerpmaatschappij, mede door een ongedisciplineerd consumentengedrag, 
dat ons wordt opgedrongen. Gelukkig wordt afval door meer bewust verbruiksgedrag en door 
duurzamere economie meer en meer vermeden of hergebruikt en duiken er voortdurend nieuwe 
bedrijven op in de circulaire economie, die van afval nieuwe producten maakt of dit afval op een 
meer milieuverantwoorde manier verwerken. Deze trend moet gestimuleerd worden en dit komt ook
de werkgelegenheid ten goede. 

Het is evenwel ook de consument, die op zijn beurt werknemer is in een bedrijf, dat winst moet 
maken in een zeer concurrentiële omgeving. Hij of zij is bang om werkloos te worden en laat zich 
opjagen om voor minder geld, meer te presteren. Wie gaat er nog graag werken, tenzij om geld te 
verdienen? Als men zich in een dergelijke omgeving niet goed voelt, wordt men verleid tot gebruik 
van verslavende middelen of crasht men door burn-out. De gezinnen, waarvan beide ouders 
buitenshuis moeten gaan werken, vallen uiteen. Vele mensen worden eenzaten en proberen te 
overleven. Is dit de maatschappij van de toekomst?

De consument moet beter geholpen, opgeleid of gecoacht worden om zijn echte behoeften te 
ontdekken, meer oordeelkundig en beter geïnformeerd te kunnen kiezen tussen de producten 
en diensten die hij of zij nodig heeft. In zijn consumptiegedrag moet de herkomst van 
producten en diensten en hoe deze tot stand komen, een belangrijk element zijn en bij de keuze
mag ook niet alleen de kostprijs belangrijk zijn. Zijn velen onder ons ook niet decadent aan het 
worden door onze gemakzucht en door onze mateloze honger naar luxeproducten?
In derdewereldlanden heeft men meestal geen keuze en gaat het om overleven. Zij moeten 
geholpen worden om plaatselijke economieën een kans te geven. Er ontbreekt daar 
voornamelijk een degelijke infrastructuur en opleiding.

De e-commerce, waarvan het marktaandeel steeds groter wordt, heeft als voordeel dat men beter 
geïnformeerd wordt over wat er voorhanden is, wat het kost en men dus beter zou kunnen kiezen. 
Men moet zich ook minder verplaatsen om te vergelijken. Er zou wel veel meer toezicht moeten 
komen over de informatie, reclame, mogelijke oneerlijke praktijken en cybercriminaliteit via het 
internet, zodat de consument beter beschermd wordt bij zijn aankoopgedrag. 



Er moet geëvalueerd worden of het nachtwerk door e-commerce niet nefast kan worden voor de 
werknemers en de levering aan huis van de aangekochte producten in bestelwagens met veel bijna 
lege dozen, geen congestie van het verkeer kan teweegbrengen in leefgemeenschappen. 
Oordeelkundig ingeplante afhaalpunten zou voor dit laatste een oplossing kunnen bieden.

Een belangrijke hefboom zou dus het transport en vervoer kunnen zijn, door het aanzienlijk 
duurder te maken door alle kosten, die hierdoor worden veroorzaakt, zowel voor de locale als 
wereldgemeenschap en voor onze planeet, in te calculeren en te verhalen op diegenen, die deze 
kosten veroorzaken. Een wereldwijde autoriteit  zou moeten opgericht worden om dubieuze 
rechtspersoonlijkheden, die wereldwijd opereren, te evalueren en zo nodig te sanctioneren. De 
handel van aandelen moet beteugeld worden, wanneer het welzijn van de locale - of de 
wereldgemeenschap in het gedrang komt. De consument moet volwassen worden en juist leren
kiezen in een kader van duurzame economie. Er is wereldwijd nood aan micro- en macro-
economische meetinstrumenten voor het welzijn van de locale – en wereldbevolking. De te 
nemen maatregelen inzake groeibeheersing moeten kunnen worden afgedwongen. 

Kosten-batenanalyses en peilingen, uitgevoerd op regelmatige basis bij de bevolkingen en 
bedrijven, zouden moeten aantonen of men op de goede weg is om vooruitgang te boeken in het 
algemeen gevoel van welzijn en om er voor te zorgen dat de groei beheersbaar en duurzaam wordt. 
De realisatie hiervan zal zeker tientallen jaren in beslag nemen als de politieke en economische 
wereld dit willen inzien en zonder verwijl de nodige stappen nemen.

I02 Onderwijs

We gaan er van uit dat we hier op aarde zijn om iets bij te leren en zo de kennis en vaardigheden 
van de mensheid te verruimen. Alles zou moeten beginnen met een gezond lichaam, met een goede 
FQ – basis aan voeding en hygiëne, alsook in een EQ – vriendelijke omgeving van gezin en familie.
Dit is spijtig genoeg dikwijls (meestal?) niet het geval, noch in onze westerse wereld, die te veel en 
eenzijdig IQ – gestuurd wordt, noch in derdewereldlanden, waar het ontbreekt aan minimale FQ – 
omstandigheden.

Het heeft weinig zin om te trachten iets zinnigs aan kennis en vaardigheden bij te brengen bij 
mensen die honger hebben of ziek zijn. Aan dit euvel moet verholpen worden door meer 
ontwikkelingshulp door de rijke landen voor de locale economieën, zonder dat daar onmiddellijk 
profijt terugvloeit naar deze rijke landen of naar plaatselijke potentaten. De machtsmisbruikers in 
die landen, die meestal het geluk hadden om een degelijke opleiding te krijgen, moeten verhinderd 
worden om hun eigen volk uit te buiten, dommer, armer of zieker te maken, om zichzelf te 
verrijken. Eens aan die noodzakelijke voorwaarden voldoende voldaan is, kan er hier aan onderwijs 
worden gedacht en onderwijs moet daar een absoluut recht worden voor alle lagen van de 
bevolking.

In de westerse wereld is het consumptiegedrag van vele kinderen een rem op een gezonde FQ - 
ontwikkeling en moet meer aandacht moet besteed worden aan gezonde sport zonder competitie en 
tevens meer tijd gemaakt worden voor rust. In het onderwijs is het voornamelijk nodig volop 
tegengas te geven tegen het eenzijdig IQ – onderwijs, wat nu meestal het geval is. De jeugd wordt 
meestal klaargestoomd om in de economie mee te draaien met een beroep, waarvan men meent dat 
dit zeer gespecialiseerd moet zijn. Ze worden veel te vlug in een of andere richting gestuurd. 



De kennis over wat er achter de schermen macro-economisch gebeurt wordt hun onthouden, omdat 
veel leerkrachten het ook niet zo goed weten. Dit is weggelegd voor IQ – think tanks en 
ondoorzichtig gemaakt. Ook wordt de technologie zodanig ingelepeld, dat ze niet meer als normale 
(EQ) mensen kunnen functioneren zonder deze technologie. Is het te verwonderen dat we zo meer 
en meer met autistisch en psychologisch afwijkend gedrag te maken hebben?

Er zijn al veel wijze mensen, die in het onderwijs staan en die in staat zijn om IQ – vakken zoals 
wiskunde en economie of hoogtechnologische vakken, bij hun leerlingen/studenten in een 
EQ – omgeving over te brengen. Dergelijke vakken, naast veel sociaal georiënteerde vakken, 
mogen zeker niet  verwaarloosd worden. Het doel moet echter zijn om de studenten te leren leven, 
participeren in onze samenleving, zorgen dat ze hun plaats in deze wereld kennen en om hen te 
helpen bij hun keuzes, zodanig dat ze later kunnen doen wat ze graag doen en daarvan ook kunnen 
leven.

Dat soort onderwijs moet niet alleen komen van leerkrachten, die beroepshalve in het onderwijs 
staan en die soms heel specifieke opleidingen hebben gehad, maar ook van getuigenissen en 
ervaringen van wijze mensen, die volop in de maatschappij staan en daaruit hebben bijgeleerd en 
tips kunnen geven over hoe het beter kan niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun hele sociale 
omgeving: leren door lessen van het verleden, relativeren van tradities, leren dat er veel waarheden 
zijn, dagelijks leren observeren zonder vooringenomenheid, zich niet laten vangen door de media en
vernuftige marketingtechnieken, religies en filosofieën vergelijken, de natuur leren waarderen, enz.

Betutteling en inmenging door overheden of overdreven omkadering betreffende de leerstof, die 
eenzijdig wordt aangeboden alsmede in de opleiding van het onderwijzend personeel, moeten 
vermeden worden. Er moet vooral ingegaan worden op vragen en behoeften, die komen van de 
leerlingen/studenten zelf. Praktische vakkennis voor iedereen mag niet verwaarloosd worden. Alles 
mag in vraag gesteld worden. De antwoorden op soms vanzelfsprekende vragen, zullen echter 
dikwijls niet eenvoudig en eenduidig zijn. Uiteraard zijn er dan regelmatige evaluaties nodig, zowel 
van leerkrachten als van studenten. Zowel de maatschappelijke integratie als de individuele 
attitudes moeten daarbij beoordeeld worden, zodat het onderwijs tijdig kan bijgestuurd worden.

Een belangrijk element in de opleiding, is het ontwikkelen van visie bij de studenten, meer 
duidelijkheid brengen in wat ze in alle onafhankelijkheid en zonder beïnvloeding zelf willen. Als ze 
keuzes maken, moeten ze ook leren de gevolgen hiervan goed in te schatten, niet alleen voor 
henzelf, maar ook voor  andere mensen. Er moet hen aangeleerd worden om niet altijd gelijk te 
willen hebben en hoe een consensus wordt bereikt over gezamenlijke doelstellingen, door sociale 
vaardigheden en communicatietechnieken aan te leren. Zeer velen onder hen zullen echter blijven 
twijfelen en ronddraaien en hebben veel hulp nodig van wijze en ervaren mensen om klaarder te 
zien.

Sociale vaardigheden bijbrengen, is uitermate belangrijk bij zogenaamde superintelligente of  
hoogbegaafde kinderen, die heel duidelijk weten wat ze willen en geneigd zijn om heel eigengereid 
te werk te gaan. Zij moeten leren onbevangen luisteren naar het verhaal van andere kinderen en 
mensen en andere manieren van denken en voelen leren appreciëren.

Kinderen zijn meestal meer creatief dan volwassenen en creativiteit moet aangemoedigd worden. 
Velen onder hen kunnen zich uitleven in tekenen, schilderen en in andere artistieke uitingen. Het 
helpt hen om psychologisch te sublimeren (iets waartoe de meeste volwassenen spontaan niet meer 
in staat zijn) en vrij te geraken van IQ – beslommeringen, die hen worden opgedrongen. Het 
verruimt hun leefkader en geeft een beter inzicht in wat belangrijk en niet belangrijk is voor hen: 
meer visie en nieuwe ideeën.



Aanleren en vertrouwd geraken met nieuwe technologieën, mag ook zeker niet verwaarloosd 
worden. De voordelen ervan zijn gauw meegenomen, maar de kinderen en volwassenen moeten op 
hun hoede gebracht worden voor de valkuilen, die er achter schuilen en men mag er niet te veel 
afhankelijk van worden. Ze moeten leren hun plan trekken, ook zonder de laatste snufjes van de 
technologie. De basisinfrastructuur van deze technologie is immers zeer broos en er is niet veel 
nodig om deze te doen instorten. Zowel natuurlijke fenomenen, als oorlog of terrorisme, kunnen ze 
op korte termijn uitschakelen.

Ten slotte moet het uitoefenen van macht worden aangeleerd. Als de mensen een betere opleiding 
krijgen, zijn ze veel minder geneigd om te gehoorzamen aan bevelen van allerlei politieke en 
religieuze overheden en hebben ze lak aan grenzen van allerlei aard, die hen worden opgedrongen. 
Ze hebben geen vertegenwoordigers meer nodig om hun wensen uit te drukken. Maar hoe kunnen 
ze hun wensen waar maken en samen met anderen overleggen om tot gezamenlijke projecten te 
komen, waar de mensheid beter van wordt? Hoe moet de democratie hervormd worden? Dit is de 
grote uitdaging voor de toekomst. Dit moet deel uitmaken van een continue opleiding voor 
iedereen. 

Onderwijs en opvoeding horen bij de belangrijkste hefbomen voor de ontwikkeling van de hele
mensheid en deze planeet. Ze hebben ook een multiplicator-effect op lange termijn. Het 
onderwijs mag geen stramien worden, dat wordt opgedrongen door politieke of religieuze 
overheden en niemand mag verstoken blijven van onderwijs, dat een universeel mensenrecht 
moet zijn (met speciale aandacht voor vrouwen). Het moet de mensen helpen om hun 
innerlijke waarden te ontdekken en deze waarden te gebruiken om deze aarde en haar 
bewoners beter en leefbaarder te maken, met respect voor de natuur. De klemtoon in het 
onderwijs en opvoeding moet o.a. meer gelegd worden op:

– leren luisteren
– keuzes leren maken
– ontwikkelen van visie
– met macht leren omgaan
– creativiteit ontwikkelen
– gevoelens leren uiten
– ook meer parate praktische (vak)kennis (handig zijn)
– onafhankelijk worden van de nieuwste technologieën

De voedingsbodem voor dit soort onderwijs moet komen van wijze mensen met ervaring, die 
komen uit alle lagen van de bevolking en van over de hele wereld. Men kan en mag in het 
(minder) gestructureerd onderwijs niet alles in eigen huis hebben.



I03 Eigendom, privacy, identiteit, individualiteit

Er  blijkt duidelijk dat er een nood is aan “wijze” mensen om te kunnen helpen op allerlei vlakken 
en niet alleen bij opvoeding en onderwijs. Dit hoeven geen profeten of avatars te zijn, maar mensen 
met ervaring en mensen die dikwijls al vele watertjes hebben doorzwommen. Ze hebben veelal 
reeds  verschillende levens gehad in hun huidig fysiek bestaan (of in vorige levens?) en daardoor 
anders gaan leren voelen en denken. Zij redeneren niet vanuit hun eigen individualiteit, maar van uit
een bezorgdheid voor het “algemeen” belang en wat goed is voor hun hele omgeving, de mensheid 
en onze aarde.

Hun IQ, EQ en FQ zijn min of meer in harmonie, zodat ze ook meer filosofisch en spiritueel zijn 
gaan leven. Zij zijn minder gehecht aan materiële dingen en hun spiritueel gedachtegoed behoort 
toe aan iedereen. Velen onder hen hebben het soms moeilijk om hun meer abstracte gedachten en 
ideeën te verwoorden en uit te leggen aan andere mensen. Diegenen onder hen, die dat wel kunnen, 
duiken op in de spirituele, politieke, wetenschappelijke en artistieke sfeer en ze hebben meestal veel
charisma. Zij beschouwen hun gedachtegoed ook niet als een persoonlijke intellectuele eigendom, 
maar als eigendom van de hele mensheid.

De tijden van jacht- en visvangst om te overleven in een nomadenbestaan zijn achter ons, behalve in
sommige derdewereldlanden en in afgelegen onherbergzame streken. Oorlogen met wapens en 
economische manipulaties om grondbezit, grondstoffen, vis- en landbouwgebieden te beveiligen en 
af te bakenen zijn nog altijd bezig. Door vlaggen te planten en allerlei soorten grenzen te claimen 
wordt men nog steeds eigenaar. Eigendom is blijkbaar gesteund op het “recht” van de sterkste en 
diefstal van de identiteit van andere mensen. Schatplichtige lijfeigenen en slaven zijn er nog steeds 
zoals sommige werknemers of belastingplichtigen, schuldenaren aan het bankwezen en verslaafden 
van de consumptiemaatschappij.

Het principe van eigendom moet fundamenteel in vraag gesteld worden. Op deze wereld komen, 
brengt met zich mee dat men niet alleen lucht, voedsel en water nodig heeft. Om zich te 
ontwikkelen heeft men nog veel andere materiële en geestelijke goederen nodig, maar het vergaren 
van materiële goederen zou geen doel op zich mogen worden. Als het zou gaan om het goed beheer 
en onderhoud van het patrimonium van de hele mensheid, waarin iedereen zijn stukje bijdraagt, zou
eigendom als positief kunnen ervaren worden. 

We stellen echter vast dat de meeste kasteelheren van deze tijd, schichtige miljardairs en 
aandeelhouders, de eigendom die zij veroverd hebben of claimen, misbruiken enkel voor hun 
eigenbelang en om nog rijker te worden. De rest van de mensheid, onze nakomelingen en onze 
planeet wordt er armer van en met een schuldenberg en afval opgezadeld. Voor grote projecten en 
investeringen is het wel nodig om over kapitaal te beschikken, maar dan moet er degelijke controle 
op zijn of het doel wel bevorderlijk is voor de hele gemeenschap en deze wereld, ook op de lange 
termijn. Zo niet, moet eigendom en kapitaal, dat ten onrechte of door geweld werd bekomen, 
herverdeeld worden. Het is allesbehalve normaal dat een klein percentage van de wereldbevolking 
over meer rijkdom beschikt dan zoveel miljarden andere gewone en arme mensen.

Eigendom is van iedereen en bij voorrang van de staten, tenzij kan aangetoond worden dat het 
privébezit is. Dit bezit wordt opgetekend in kadasters. Als particulieren of bedrijven hun vermogen 
in eigendom hebben omgezet, moet dit worden vermeld bij het kadaster. Door deze registers 
openbaar te maken en gegevens uit te wisselen, kan worden nagegaan wat er van eigendom in de 
wereld overblijft na aftrek van de bekende eigenaars. Op deze manier kan worden nagegaan of deze
eigenaars hun fiscale plichten hebben vervuld. Het overblijvende gedeelte en de eigendom van 
diegenen, die hun belastingen niet betaalden, kan dan worden aangewend om de armoede uit de 
wereld te helpen. Om dit te kunnen realiseren zijn uiteraard dwingende internationale regels nodig.



Als het gaat over intellectuele eigendom, doordat iemand een nieuw idee heeft, iets fundamenteel 
vernieuwend heeft uitgevonden of artistiek innoverend tot stand heeft gebracht, is het misschien 
normaal dat deze persoon of groep van mensen hiervoor beloond wordt, maar het kan niet zijn dat, 
om hiervan te kunnen genieten, de rest van de gemeenschap hiervoor jarenlang royalty's moet 
betalen voor patenten en intellectuele rechten. Als het idee ergens tot stand is gekomen, heeft men 
dat ook op een of andere manier aan de gemeenschap te danken! De geest van de hele mensheid 
verrijkt immers voortdurend door beter onderwijs en goede opleidingen en dat mag niet enkel voor 
enkelingen of voor de elite bestemd zijn.

Het recht op privacy steunt principieel op de bescherming van de eigenheid en identiteit. Iedereen 
hoeft niet alles tot in al zijn details over iedereen te weten. Privacy wordt evenwel door velen 
misbruikt om de gemeenschap te bedriegen en constructies op te zetten om overheden en de gewone
mensen om de tuin te leiden over hun persoonlijke bezittingen en het vermogen van de 
rechtspersoonlijkheden, waarin ze belangen hebben. Hun vermogen en belangen dienen de 
mensheid niet en daarom worden ze verborgen gehouden achter hoge muren. Er worden grenzen 
opgetrokken en hun vermogen in “bananenrepublieken” bij dubieuze financiële instellingen 
ondergebracht. 

Overheden moeten afspraken maken en samenwerken om dergelijke misbruiken te stoppen en ook 
toelaten dat “erkende” hackers op het internet inbreken in deze vestingen rond verborgen databases 
en om de eigenaars en identiteiten, die er achter zitten, te ontmaskeren. Door deze samenwerking 
kunnen deze praktijken voor iedereen vlugger aan het licht gebracht worden en passende 
maatregelen genomen worden. Wetgeving hierover moet wereldwijd eerlijker tot stand komen en 
rechtspraak uitgesproken worden door onafhankelijke wijze rechters, om misbruiken te beletten 
door egoïstische belangengroepen ten nadele van de hele mensheid. Er is hiervoor nog een lange 
weg te gaan.

Onze aarde is een EQ – draaiorgel, dat in stilte natuur en leven maakt door een regenboog van het 
zonnelicht onder invloed van IQ –  waterdamp en regen. Zo moet ieder afzonderlijk met zijn unieke 
kleur en klank zijn rol leren spelen in de harmonie van de mensheid. Het is nodig hier even de 
prozaïsche toer op te gaan om uit te leggen hoe men zich als individu kan integreren in het geheel 
van de menselijke geest: het individueel gedrag van ieder van ons mag het collectieve goed van de 
wereldgemeenschap niet in de weg staan en ieder moet zijn steentje bijdragen. Het water van de 
aarde en de zon gaven ons een lichaam, maar  laten we ons niet identificeren met dat lichaam, dat 
vergankelijk is. Als dit lichaam sterft hebben we geen grafsteen nodig, maar een heel grote 
strooiweide. De menselijke geest sterft niet! Harmonisch deelnemen aan het geheel is een win-win 
situatie voor ieder afzonderlijk en voor de hele mensheid. De drang van het individu om te winnen 
en steeds de beste te willen zijn is gewoonlijk niet bevorderlijk voor de gemeenschap. Het streelt 
alleen het eigen ego en doet vele mensen opkijken naar idolen, wiens idealen zich niet altijd 
inschrijven in wat goed is voor de mensheid.

De hefboom om in de schijnbare “privé/collectief “ tegenstelling vooruitgang te maken ligt in 
de handen van wijze mensen, die hun abstraherende en synthetiserende rol ten volle moeten 
kunnen spelen om in menselijke taal uit te leggen, dat we allemaal onze bijdrage kunnen en 
moeten leveren voor het koesteren en onderhouden van onze collectieve eigendom. We 
kunnen daar ieder van ons alleen maar bij winnen. Een wereldwijd kadaster van privé-
eigendommen zou moeten klaarheid brengen in vele eigendommen, die verborgen worden 
gehouden om fiscale redenen. Dit kan een opportuniteit zijn om armoede te bestrijden. We zijn
uit een geestelijke EQ – mensheid ontsproten om te individualiseren en kunnen dank zij IQ – 
water ons lichaam  ontwikkelen. De materie en het geestelijk gereedschap, dat we nodig 
hebben om bij te leren, trekken we tijdens ons leven tot ons. 



Ons lichaam en de materie ontbinden zich, maar de resultaten van onze passage op aarde 
blijven over als sublimatieproducten, die de mensheid als geheel verrijken. Hiervan de mensen 
bewust maken, dit inzicht inbedden in hun dagelijks leven en hen aansporen om actief 
deelnemen aan dit proces, is een uiterst moeilijke opdracht. Er zijn al veel wijze mensen, maar 
deze moeten dikwijls nog ontdekt en aanvaard worden, en ook aangespoord worden om dit 
beginsel onder verstaanbare woorden en beelden te brengen.

I04 Kennis, informatie

Kennis wordt tegenwoordig veel geassocieerd met wat men nodig heeft om quizzen of wedstrijden 
te winnen. Ego’s worden op deze wijze verheerlijkt en meestal zijn daar ook prijzen mee te winnen. 
De inhoud van wat men moet weten om te winnen, wordt weinig in vraag gesteld. Men kan in het 
algemeen vaststellen dat de breinen van meer en meer mensen volgepropt worden met allerlei 
rommel en dan schrikt men als ons korte of langetermijngeheugen het na een tijd laat afweten. 
“Time is money” en door ons jachtig leven, hebben we ook geen tijd meer om ons verstand en 
zenuwstelsel te laten afkoelen. Onze hersenen worden bovendien oververhit door smartphones. 
Velen beginnen te beven en mentale ziekten zoals Parkinson en Alzheimer komen meer en meer 
voor. De mensheid wordt in steeds toenemende mate dement.

De IQ – invalshoek, die het mogelijk maakt dat we evolueren, veroorzaakt dit soort verschijnselen 
als dit niet in evenwicht wordt gebracht door rust in een tijdloos EQ. Het is nodig, regelmatig, zoals 
tijdens onze slaap (als we nog tijd kunnen maken om te slapen...) de rommel, die ons overspoeld, te 
verwijderen. We moeten leren kiezen om uit te maken, wat nuttig is om te bewaren en wat we best 
vlug in de prullenmand gooien.

Betere telecommunicatie en internet zorgen er voor dat we over alles en nog wat voortdurend 
worden ge(des)ïnformeerd. We krijgen alles voorgekauwd, zodat we alleen nog moeten slikken!
Informatie en desinformatie is macht. De “vrije” meningsuiting van invloedrijke mensen en 
voornamelijk reclame via de machtige media, wordt gebruikt en misbruikt om ons te (des)oriënteren
en ons af te leiden van wat we willen zijn en wat we hier in ons leven willen doen. We moeten wel 
luisteren en observeren, maar alleen in ons opnemen wat we voor onszelf nuttig vinden. Juist kiezen
is niet gemakkelijk en zonder dat we er zelf van bewust zijn, kiezen we meestal intuïtief, zonder 
veel na te denken. Er is een rol weggelegd voor overheden, die misbruiken moeten beteugelen, maar
de belangrijkste filter voor nuttig/rommel, moet bij ieder van ons in onze intuïtie en reflexen 
worden ingebed. De gewone mensen moeten ook gewaarschuwd worden om zich niet laten 
verleiden om hun eigen identiteit en consumptiegewoonten op de sociale media ten toon te 
spreiden, want daar wordt voor marketingdoeleinden gretig misbruik van gemaakt. 

Informatie bewust vervormen, achterhouden en verbergen is een echte plaag geworden en zorgt 
voor verwarring bij vele mensen. Bovendien zijn de netwerken, waarop de informatie circuleert 
zeer kwetsbaar. In opdracht van machtige opdrachtgevers kunnen georganiseerde cybercriminelen 
continu manifeste onwaarheden in de netwerken injecteren en zij kunnen ook zonder veel moeite 
deze netwerken platleggen.

Kennis bouwt men op van bij de geboorte. Zonder het goed te beseffen wordt men voortdurend 
geconditioneerd door opvoeding, familie, omgeving, opleiding, volk en de keuzes die door anderen 
gemaakt worden in het leven. Goede ervaringen worden gemakkelijker onthouden en slechte 
ervaringen dikwijls verdrongen. Op deze wijze beoordeelt of vermijdt men tamelijk instinctmatig 
situaties waarin men kan terechtkomen. Er worden filters ingebouwd voor wat men al dan niet in 
zich opneemt. 



Deze filters zijn kwetsbaar en geraken ontregeld door de vele (overtollige) informatie, die 
voortdurend in deze stresserende maatschappij op ons wordt afgevuurd. Ons 
verdedigingsmechanisme gaat stuk en er is geen rem meer op wat we te slikken krijgen. We weten 
niet meer wat goed en niet goed voor ons is. De rol van onze hersenen en zenuwstelsel wordt 
overgenomen door de rest van ons lichaam, waardoor we te kampen hebben met allerlei allergieën, 
afstotingsverschijnselen en blokkades. Alles wat van buiten ons komt, kan als vijandig of als een 
bedreiging worden ervaren. Zonder het goed te beseffen, kunnen we soms zelf een bedreiging 
worden voor de maatschappij.

Veel onbevooroordeeld fundamenteel onderzoek is nodig om verbanden te begrijpen tussen 
verschillende wetenschappelijke disciplines, opinies uit filosofische en religieuze invalshoeken en 
om zo onze kennis te verruimen. Er worden nog altijd afsluitingen opgetrokken om de eigen 
waarheden te beschermen. Het niet-meetbare wordt door velen nog altijd als onbestaand 
beschouwd. Dergelijke verbanden worden wel ontegensprekelijk voortdurend aangetoond, ook al 
kan men die wetenschappelijk nog niet hard maken. Het helpt ons beslist verder de samenhang van 
alles in ons bestaan, als leidraad aan te nemen en ook toe te passen in het dagelijkse leven. De 
verdere degradatie van de menselijke samenleving kan zo een halt toegeroepen worden.

Het is van het allergrootste belang dat, van bij de geboorte veel aandacht wordt geschonken aan de 
opbouw van de juiste filters om ons te beschermen tegen diefstal van onze identiteit door allerlei 
soorten machtswellustelingen. Het ontwikkelen van voelhorens en antennes om contact te maken 
met de echte bronnen van kennis en te leren wat belangrijk is om gelukkig te leven, in harmonie 
met de hele mensheid en de natuur, is een uitdaging voor onze opvoeding.

Leren leven zonder vooroordelen, zonder te oordelen of te veroordelen, leren observeren zonder dat 
men zich emotioneel betrokken voelt bij wat men observeert, is heel moeilijk. Men gaat hiertoe de 
juiste weg op door voortdurend en tijdig rust in te bouwen en de stilte te leren ontdekken. Goede, 
regelmatige slaapgewoonten, meditatie - en ademhalingsoefeningen om uit de dagelijkse sleur en 
stress te geraken, zijn zeker bevorderlijk. Wat als agressie wordt ervaren, wordt best weerkaatst zo 
gauw die op ons afkomt, zonder dat dit een reactie op een actie moet worden: kalm blijven. Mensen,
die in hun dagelijks werk voortdurend aan stress en agressie onderhevig zijn, zouden er goed aan 
doen een sabbatsjaar in te bouwen om te kunnen herbronnen en in alle rust echte kennis aan te 
boren, die hen zonder stress door hun verder leven kan loodsen. Voor een sabbatsjaar is niet veel 
nodig. Het moet niet veel kosten en vereist zeker geen “all-in” 5-sterrenhotel, dat ons scheef 
gelopen consumptiegedrag nog aanwakkert. Integendeel, er is alleen tijd en ruimte nodig om ons 
mentaal en fysiek tot rust te laten komen ! 

We moeten er ons van bewust worden, dat we voortdurend bestookt worden met gemanipuleerde 
informatie. Kennis mogen we niet laten ontaarden tot verzamelingen van snoepjes, die ons worden 
opgedrongen door vele machtige organisaties met de hulp van de media, marketingexperten en 
lobbyisten. Zij proberen onze kennis naar hun hand te zetten en ons te beïnvloeden in wat we wel en
niet mogen weten of geloven. Ze leiden onze aandacht af van wat we zelf willen en van wat 
bevorderlijk is voor de mensheid en onze planeet. Ze streven enkel hun eigen doelstellingen na.

Rustig observeren en meditatie in stilte, zijn aangewezen hefbomen om zich niet te laten 
meeslepen in een eenzijdige IQ – wereld, die machtige groepen, onder het mom van groei en 
vooruitgang, in onze plaats en zogezegd voor ons, uitvinden. De rommel moet uit ons hoofd. 
We moeten zelf leren kiezen wat we willen en de kennis, die we daarvoor nodig hebben, 
aanboren. Er zijn veel wijze mensen, die ons daarbij graag kunnen en willen helpen. Er is ook 
veel onbevooroordeeld fundamenteel onderzoek nodig, zonder kunstmatige afsluitingen 
rondom de verschillende soorten waarheden.
I05 Financiën, geld, banken, beurzen



Vermoedelijk is het geld ontstaan als een noodzaak om handel te kunnen drijven, toen de ruilhandel 
niet meer volstond, om de juiste waarde van verhandelbare goederen te bepalen. Het ging gepaard 
met specialisatie in grondstoffen en vaardigheden of bijvoorbeeld monocultuur in de landbouw.
Er was behoefte aan standaarden zoals goud, zilver en andere zeldzame metalen of specerijen om de
waarde van meer courante en dagelijkse goederen te vergelijken met deze standaarden. De heersers 
van die tijd konden op deze wijze de buit van hun rooftochten gebruiken, om nog machtiger te 
worden of om hun grondgebied uit te breiden.

Dit metallisch geld kon vervangen worden door mondelinge overeenkomsten en beloften, die 
steunden op vertrouwen en later werden die vervangen door papieren documenten, want wat op 
papier stond en verzegeld was uitermate geloofwaardig. Bewaarders en verzamelaars van dergelijke
documenten groeiden uit tot banken, die vertrouwen inboezemden. Deze banken vonden op hun 
beurt het papieren geld uit, waarmee uiteindelijk de gewone mensen handel konden drijven, 
vastgoed kopen of ook gewoon konden voorzien in hun dagelijkse behoeften.

Tegenwoordig is het gebruik van metallisch geld, waarvan de waarde nog weinig te maken heeft 
met het materiaal, waaruit het vervaardigd is, en ook het gebruik van het papieren geld, aan het 
afnemen. Men heeft minder en minder vertrouwen in dit papier, daar private en nationale banken, 
die dit uitgeven zelf meer en meer onbetrouwbaar worden, omdat ze te weinig eigen vermogen 
hebben en het vreemd vermogen in grote mate komt van dubieuze debiteuren, oninbare 
schuldvorderingen, twijfelachtige certificaten van verzekeraars en bedenkelijke financiële 
producten. Ze zitten vast in kettingen van piramidesystemen, die officieel wettelijk verboden zijn, 
maar de overheden, die hierop zouden moeten toezien, grijpen niet in omdat ze er zelf te veel in 
verwikkeld zijn geraakt.

Als bankiers en verzekeraars nog een toekomst willen en van het vertrouwen van hun klanten willen
blijven genieten, is het nodig dat ze bindende en afdwingbare deontologische codes onderschrijven, 
waarvan de principes internationaal moeten worden vastgelegd. De huidige praktijken van vele 
banken en verzekeraars leiden er toe dat vele mensen hun geld niet meer aan banken durven 
toevertrouwen en liever risico’s nemen, dan hoge premies voor verzekeringspolissen te betalen. 
Als particulieren geld nodig hebben voor investeringen wordt het financieel ook veel interessanter 
bij familie en vrienden te lenen. De mensen die willen ontlenen moeten dan uiteraard zorgen voor 
een goede vertrouwensband met de uitleners. Ondertussen blijven de banken de toename van de 
(virtuele) geldmassa regelen via manipulatie van de rente en de inflatie, waarvoor uiteindelijk de 
gewone man of vrouw steeds harder moet gaan werken en de grondstoffen van deze aarde worden 
uitgeput. Gelukkig worden de gewone mensen alsmaar slimmer en zal er binnen niet afzienbare tijd 
een einde komen aan dit bankenimperium.

Het hele financiële systeem is op zand gebouwd door zakengrootbanken met wereldomvattende 
tentakels. Deze inktvissen dokteren hun strategie uit in “IQ – think tanks” om de mensheid en de 
wereld in hun greep te houden en deze greep nog te verstevigen. Zij ontketenen voortdurend onrust 
en oorlogen om de wapenhandel te kunnen financieren en nadien financieren ze ook de 
wederopbouw van de ruïnes die overblijven. Op deze wijze hebben ze 2x rente op hun kapitaal! 
Enkelingen worden hierdoor rijker en de grote meerderheid in deze wereld steeds armer. We worden
op termijn allemaal fysieke en psychiatrische patiënten door dit soort overwegend IQ – denken.

Zoals in de fysica –  het water kent toestanden van ijs, vloeistof en damp – is het geld, onder 
invloed van de temperatuur van de markt, het volume ervan dat in omloop is gebracht en de druk op
de mensen, onderhevig aan aggregatietoestanden. 



Van geld dat rolt en van papier dat verbrandt of gaat vliegen, sublimeert het geld nu naar bit – 
stromen, die tegen de snelheid van het licht de financiële databases vol met informatie proppen, die 
dan door IQ – think tanks en vernuftige software wordt geanalyseerd. 

Het wordt een virtuele wereld, waarin de mens meer en meer wordt uitgeschakeld. Zijn identiteit 
wordt te grabbel gegooid of gestolen en via sociale media verkocht om de databank van de vraag te 
bevoorraden. De consumenten doen er bijgevolg goed aan zo weinig mogelijk sporen achter te laten
van hun consumptiegedrag op deze media. De analyses worden dan gebruikt om via het aanbod, de 
IQ – greep door verschillende machtige groepen op de mensheid en de wereld nog te verstevigen: 
enkele heersers en een massa slaven, die tot robotten worden omgevormd, door ze zoet te houden 
met spelletjes, mantra’s van deze tijd en andere drugs.

Bovendien bestaat het geld, dat nu omgezet wordt in bit – stromen, bijna niet meer en is het ook 
virtueel geworden. Het geld wordt meer en meer gecreëerd door twijfelachtige waardepapieren en 
piramideconstructies, zodat men de indruk krijgt dat er meer geld kan worden besteed dan er is! 
Alleen de enkelingen, die in het begin van de ketting van geldcreatie zitten, doen er nog profijt aan. 
Dat kaartenhuis is al bezig met in te storten bij de banken en verzekeringen, die nog een en ander 
proberen te redden door staatsobligaties op te kopen, waardoor de schuldenbergen van vele staten 
met lage ratings steeds maar groter worden. 

Voor de schuldenbergen van de staten moeten de burgers en de bedrijven vervolgens opdraaien door
hogere belastingen. Door waarborgen te verlenen aan banken in moeilijkheden of quasi 
nationalisaties om de klanten ervan te redden, kunnen hun schulden van de staten nog toenemen. De
volgende generaties worden daardoor nog meer belast. Ook de centrale banken kunnen op hun beurt
geen obligaties meer blijven opkopen. Dit circus kan niet blijven ronddraaien! Het is aan ons om in 
dit circus de rol niet meer te blijven spelen, die ons wordt opgedrongen.

De mensheid met een groeiende wereldbevolking en de teloorgang van de natuur en het leven zelf 
op deze aarde, staat wel voor grote uitdagingen, waarvoor grote kapitalen en wereldwijde 
samenwerking nodig zijn. Er is veel onderzoek en ontwikkeling(shulp) nodig. Er is veel armoede, 
honger en er zijn veel fysische en psychische ziekten in de wereld. Wie kan vertrouwd worden om 
grote geldconcentraties te beheren? Is dat misschien een verkeerde vraag, omdat het geld sublimeert
en aan het verdwijnen is? En als er geen geld meer is, wat moet er dan in de plaats komen? 
Bitcoins(wereldwijd) of Lets (locaal)?

Vele landen, die volgens ratingbureaus en de gangbare economische normen failliet zijn, beschikken
over enorme natuurlijke rijkdommen zoals bossen, zuiver water, natuurschoon of een gezond 
klimaat, cultureel erfgoed en een menslievende bevolking. Dit wordt echter onvoldoende of niet 
gewaardeerd in de cijfers van de boekhouding! In het kader van de klimaatopwarming zijn gelukkig
al de eerste stappen gezet om voor een soort ruilhandel met CO2-emissiecertificaten tussen (rijke) 
landen, die te veel broeigassen produceren en (arme) landen, die de natuur in stand houden en 
zuurstof produceren. Dit kan quasi zonder uitwisseling van geld gebeuren en berusten op 
vertrouwen tussen gelijkwaardige partners. De nomaden ruilen ook hun vee voor voedsel en 
gebruiksvoorwerpen. Elkaar helpen en geholpen worden is in feite ook ruilhandel, als daar geen 
geld mee gemoeid is, als dit spontaan gebeurt en als dit gedragen wordt door sympathisch-
empathische onderlinge verbondenheid.  De oververhitte economieën en hun gestresseerde 
aandeelhouders en werknemers kunnen door ruilhandel afkoelen en tot rust komen en anderzijds 
kan men in arme landen een menswaardig bestaan krijgen. 
 
Dit principe van ruilhandel zou kunnen veralgemeend worden ook voor andere domeinen, die geen 
verband houden met de klimaatopwarming, zoals er hierboven enkele werden vermeld. De 
dienstensector is van oudsher overwegend op ruilen gebaseerd geweest.



De diensten worden nu meer en meer en te veel buitenshuis uitbesteed, waar vroeger hulp werd 
geboden door familie en vrienden, in ruil voor dankbaarheid, respect en wederdienst.

Schuldafbouw door ruilhandel met derdewereldlanden met behoorlijk gewaardeerde 
landbouwproducten zou een goed idee kunnen zijn. Wanneer dit echter met alcohol, 
papaverproducten of met tabak moet gebeuren, is het beter de schulden kwijt te schelden, gelet op 
de verontrustende toename van alcohol- en andere verslavingen, vooral in de rijke westerse landen. 

Als er geen geld meer is of als dit volledig gesublimeerd is, komt er ook automatisch een oplossing 
voor de kunstmatige manipulatie van de wisselkoersen, die steunen op onjuiste waarderingen van de
echte rijkdommen van vele landen. Open grenzen verhinderen dikwijls de mogelijkheid van een 
land om een eigen beleid te voeren en regels te maken, die de eigen bevolking ten goede komen.
Zonder hier een pleidooi te voeren voor protectionisme, moeten sommige voordelen van het 
optrekken van territoriale grenzen soms toch overwogen worden. Dergelijke grenzen kunnen echter 
moeilijk lang standhouden zonder voldoende militair potentieel. Het is een kwestie van 
evenwichten in te bouwen. Als hier oorlogen van voortkomen, is daar uiteindelijk niemand mee 
geholpen.

Als het niet gaat over transacties tussen landen, multinationals en grootbanken, zal ruilhandel 
vermoedelijk minder soelaas brengen. Kleine locale bedrijven en de gewone mensen zullen nog 
altijd een of ander soort geld nodig hebben voor hun dagelijkse behoeften. Best is het dit geld niet 
afhankelijk te maken van de centrale banken van grootmachten, hoe graag die dat ook zouden 
willen. De waarde van dit geld zou moeten gekoppeld worden aan het algemeen welzijn in de 
wereld. Het IQ – geld, hoofdzakelijk gesteund op “time is money”, moet plaats maken voor EQ – 
ruilsystemen, die gebaseerd zijn op echte locale en individuele behoeften. De waarde ervan moet 
bepaald worden door de kwaliteit van het leven, ook in de derdewereldlanden. Als er minder 
hongersnood is, minder ziekten en stress en de aangroei van de wereldbevolking beter onder 
controle komt, moet dit dan een gunstig effect hebben op de waarde van dit soort geld. 

Dergelijke financiële systemen van geldcreatie ontwerpen buiten de staten om, geïnspireerd op e-
commerce, circulaire economie, Bitcoins of Lets en dergelijke, en deze implementeren, moet de 
hoofdtaak worden van de nieuwe economen en financiële experten van deze tijd. Het succes ervan 
zal evenwel altijd afhangen van het vertrouwen dat de nieuwe systemen en een nieuw soort markten
inboezemen, alsook de beveiliging van het systeem. Zullen er in de toekomst nog banken nodig 
zijn?

Overheden regelen en leveren diensten, die van vitaal belang worden geacht voor hun 
gemeenschap, zoals landsverdediging, buitenlandse betrekkingen, bescherming en beveiliging van 
de bevolking, grote infrastructuurwerken, onderwijs, werk, rechtspraak en volksgezondheid. Ze 
hoeven dit daarom allemaal niet noodzakelijk zelf te doen, maar dienen ervoor te zorgen dat dit op 
een ordelijke manier gebeurt en de bevolking ten goede komt. Daarvoor worden belastingen 
geheven op de bevolking, de bedrijven en de vermogens. 

De fiscaliteit zou zodanig moeten georganiseerd worden, dat iedereen volgens zijn mogelijkheden 
zijn steentje bijdraagt en dit zonder dat het privé-initiatief mag worden ontmoedigd. De fiscaliteit 
moet eenvoudig en transparant worden gehouden, maar onder invloed van allerlei drukkingsgroepen
en lobbyisten, is het in vele landen een kluwen geworden met meer uitzonderingen dan regels.

Fiscale experten, die door vermogenden kunnen betaald worden, zijn specialisten geworden in het 
vinden van allerlei (soms wettelijke?) achterpoortjes om weinig of geen belastingen te moeten 
betalen. 



Daardoor ontstaan zwarte geldcircuits, waarop de overheden bijna geen vat meer krijgen, zoals op 
het geld van misdaad - en drugmilieus. Er worden vernuftige constructies opgetrokken om nadien 
dat zwart geld weer wit te wassen. 

Het sublimeren van het geld zorgt ervoor dat de transacties vlug kunnen doorgevoerd worden en er 
geen sporen van overblijven. Als de overheid de fraudeurs betrapt, gaan lobbyisten aan het werk om
er voor te zorgen dat dit, mits een kleine afkoopsom, geregulariseerd wordt. Waar zijn we mee 
bezig? Waar is de controle door het parlement en van het volk? Welk soort leiders en parlementairen
worden door het volk aan de macht geholpen?

Er zijn ook veel “bananenrepublieken” en corrupte regimes, waar smeergelden worden betaald aan 
politici, militairen, politie en ambtenaren om allerlei dubieuze voordelen te bekomen. Het gewone 
volk kiest zijn leiders en laat zich emotioneel met slogans opjutten om deze leiders aan de macht te 
helpen ofwel zijn deze republieken het resultaat van staatsgrepen, waar dikwijls buitenlandse 
belangen of zwart geld achter schuil gaan. Als dit nog niet zou gebeurd zijn, moeten deze 
bananenrepublieken geïdentificeerd worden door internationale uitwisseling van informatie, waarbij
undercoverpraktijken en “lekken” op het internet niet mogen geschuwd worden. Deze corrupte 
regimes en belastingparadijzen moeten economisch geïsoleerd worden! De bevolking zelf van deze 
landen mag niet de dupe worden, maar het zijn de leiders, die moeten aangepakt worden, 
bijvoorbeeld door hun vermogen wereldwijd in beslag te nemen en onder de locale bevolking van 
dat land te verdelen.

We leven in een virtueel geworden financiële wereld met bit-stromen van virtueel geld, dat 
dreigt op middellange termijn niet meer te zullen bestaan, omdat er geen vertrouwen meer in 
geld is en de netwerken, waardoor het geld stoomt, zeer kwetsbaar zijn. Het is wijs hefbomen te
ontwikkelen om ruilhandel meer te aanvaarden en in te voeren in domeinen, waar dit op korte 
termijn mogelijk is en geleidelijk bedenkelijke geldstromen uit te schakelen. Daarvoor is het 
nodig wereldwijd overeen te komen over andere waarderingsprincipes en een ander soort geld, 
steunend op het algemeen welzijn van de wereldbevolking. De fiscaliteit dient wereldwijd 
geharmoniseerd en vereenvoudigd en belastingparadijzen economisch geïsoleerd te worden. 
De staten moeten samenwerken om goed beveiligde informatiesystemen te ontwikkelen, die 
voldoende tegengewicht kunnen vormen  tegen de databases van zakengrootbanken. 



03. FQ – hefbomen

F01 Vormen en denkbeelden

De evolutie van alles wat leeft is te danken aan het IQ. Dat het leeft, komt door het EQ. Zelfs in het 
delfstoffenrijk is er primitief leven, wanneer bijvoorbeeld graniet uit de vulkanen door het water 
afkoelt en uitkristalliseert in vijf(zes) – hoekige zuilen. IQ zorgt er voor dat vormen en beelden 
ontstaan uit blauwdrukken of modellen, waardoor uiteindelijk FQ – materie met een soort identiteit 
ontstaat. Die eigenheid is eigenlijk het voertuig van een ziel. De materie leert door zich aan te 
passen en daardoor evolueert en overleeft de natuur. De soort, die zich best kan aanpassen, 
overleeft. Al wat zich niet aanpast blijft ronddraaien en ontbindt zich, tenzij de EQ – invalshoek, die
met liefde, aantrekkingskracht en onze zon te maken heeft, alles samenhoudt.

We weten al dat er weinig verschil is tussen het DNA van de mens en dat van een worm in het 
water, die evolueerde tot reptiel en zoogdier op de grond. Dit allemaal gebeurt door samenwerking 
tussen IQ en EQ of tijd-ruimte, wat continu nieuwe FQ schept of anders gezegd desublimeert of 
rijpt uit een ijl abstract medium van vormen, zoals mooie ijsbloemen en dendrietische structuren  
zich rechtstreeks uit het waterdamp in de bevroren lucht vormen, als er ook genoeg EQ – ruimte is. 
Als er overwegend IQ – ”time is money” is, is het eerder condenseren tot labiele vloeibare vormen 
en dan ontbindt het zich vlugger en vermengt zich gemakkelijk met andere afval.

Als er te veel IQ – condenswater is, dat de EQ – samenhang verdringt, bestaat het gevaar dat het 
reptielenbrein van de mens de leiding overneemt van zijn verdere evolutie, meer individualiseert en 
de samenhang niet meer ziet zitten. Alles wordt computergestuurd en voorgeprogrammeerd. Het EQ
– gevoel ebt weg en zijn manier van denken en handelen gebeurt instinctmatig. Het IQ-brein dreigt 
meer en meer denkbeelden te transformeren in valse of niet bestaande materie, die geen band meer 
heeft met het gevoel. Deze IQ-mensen leven alleen voor zichzelf, stoten hun omgeving af en maken
en gebruiken (virtuele) materie om hun denkbeeldige individualiteit nog te versterken, maar er is 
hen geen echt leven beschoren.

De aangewezen remedie om te vermijden dat er te veel IQ-water op ons afkomt, is ervoor te 
zorgen dat de creativiteit en de denkbeelden rechtstreeks uit het EQ – hart komen. Laten we 
mensen met dergelijke goede ideeën stimuleren. Laten we hen helpen om producten en 
diensten te ontwerpen, waar nood aan is om iedereen gelukkig te maken, een goed gevoel te 
geven en solidariteit tussen alle mensen in de hand te werken. Door doemdenken, 
rampenfilms, moordverhalen, angstaanjagende spelletjes en andere IQ – uitvindingen, wordt 
een virtuele wereld geschapen, die vele mensen kunnen aansporen om dergelijke scenario’s in 
de realiteit om te zetten en dat kunnen we best missen. Dat veroorzaakt alleen angst en stress.



F02 Gezondheid en milieu

De meeste mensen vereenzelvigen zich met hun lichaam en beschouwen dit voertuig van hun ziel 
als hun eigen identiteit en persoonlijkheid. Zij ervaren zichzelf niet als de bestuurder van dit 
voertuig. Ze laten hun voertuig henzelf vervoeren zoals een hond, die met zijn baasje gaat wandelen
en niet omgekeerd.

Uiteraard is ons lichaam belangrijk en moeten we het goed koesteren en verzorgen met gezond 
voedsel en gezonde drank, goede lucht en een goede hygiëne. Wanneer het evenwel louter 
lichaamscultuur wordt om er voor anderen goed uit te zien, zonder dat zelf te zijn of de 
prestatiedrang van het ego, het lichaam met alle mogelijke middelen opfokt tot topprestaties, loopt 
het meestal mis. De showbusiness dwingt ook veel mensen om hun natuurlijk lichaam te 
vervormen, alleen maar om er goed uit te zien of om veel fans te hebben. Op die manier zijn we 
zeker niet goed bezig.

Veel mensen in onze westerse wereld, die in deze IQ-vallen trappen, om veel geld te verdienen of 
alleen maar om goed over te komen, geraken mentaal leeg of liever: hun hoofd geraakt vol met bull-
shit en ze kunnen niet meer goed slapen, terwijl hun lichaam wordt opgepept met injecties, tatoo’s 
en smeermiddelen. Zij geraken ontzield en beginnen te leven zoals robotten. Misschien zijn zij op 
het verkeerde ogenblik op deze wereld gekomen en hebben lukraak een lichaam gevonden, 
waarmee ze niet tevreden zijn. Of was er op dat moment of in die tijdsperiode te weinig EQ – 
creativiteit in de zielenwereld voor te veel IQ – (nep - of afval -)materie? Zij proberen daarom hun 
lichaam, waarin ze zich niet goed thuis voelen, een identiteit te geven, die dichter bij een 
denkbeeldige IQ – ziel zou aanleunen, want hun echte ziel zijn ze kwijt geraakt. Ze trachten zich zo 
te distantiëren, maar in feite volgen ze modellen, die hen door de media worden aangepraat en in 
een overvloed van misbruikte materie, worden ze dement in een decadente omgeving. Het is wel 
goed dat regelmatig nieuwe ideeën in de mode opduiken, maar het slaafs na-apen van reclame en 
het involgen van propaganda met een volledig gebrek aan eigen inspiratie doet heel sterk denken 
aan robotten, die geprogrammeerd worden. 

Het is schrijnend een dergelijke evolutie in het westen, door misplaatste en misbruikte IQ –  
materie, te moeten vaststellen, terwijl velen in de derdewereldlanden nauwelijks kunnen overleven. 
Deze mensen beschikken daar dikwijls niet over drinkwater en de onhygiënische toestanden 
veroorzaken ziekte en dood. Meestal overweegt het EQ – gehalte bij deze mensen. Zouden ze 
daardoor in een verkeerde ruimte terechtgekomen zijn, waarin hun lichaam nauwelijks kan 
overleven? Laten we hen met alle middelen helpen aan een menswaardig bestaan! Wij kunnen ook 
veel van hen leren om bij ons het EQ – gehalte terug op een menselijk peil te brengen.

De bewustwording van de mensheid, dat het milieu en de natuur op deze wereld moet verzorgd 
worden, neemt toe, maar het gaat veel te traag. Er is te veel afval, door mensen verwekt en de 
natuur kan het niet meer bolwerken. We zijn, net zoals in de derdewereldlanden, aan het stikken in 
ons eigen vuil en er is meer en meer gebrek aan drinkwater en goede lucht. Het besef dat onze eigen
gezondheid, milieu en natuur intiem verbonden zijn, wordt gedragen door veel mensen, organisaties
en meer en meer ook door grootmachten. Er wordt echter nog altijd, uit eigenbelang, te veel geld 
verdiend ten koste van de natuur en onze nakomelingen.

De energie, die uit de EQ – liefde en – aantrekkingskracht komt, is gratis en veel fysieke en mentale
ziekten kunnen voorkomen worden door deze energie te laten rijpen/desublimeren in de materie van
ons lichaam. Ze zorgt ervoor dat onze afzonderlijke organen geen eigen leven gaan leiden en dat het
bewustzijn ons eigen lichaam en dat van alle mensen met liefde samenhoudt. 



We hebben hiervoor twee kleine endocriene klieren in ons hoofd: de epifyse en de hypofyse. Deze 
laatste zorgt voornamelijk voor het samenhouden van alle organen in ons eigen lichaam, terwijl de 
epifyse de zorg draagt voor de geestelijke samenhang met de mensheid. Als we slapen, zorgen ze 
voor het herbronnen. Het is voor onze gezondheid uitermate belangrijk om deze klieren met veel 
zorg te koesteren en hier moet nog veel fundamenteel onderzoek naar gedaan worden. We moeten 
leren ons in alle rust open te stellen voor de EQ – energie en om niet met misprijzen neer te kijken 
op sommige alternatieve geneeswijzen. Het is voornamelijk de geest die de materie heelt en er een 
geheel van maakt.

De gevolgen en symptomen voor onze gezondheid en het milieu kunnen slechts doeltreffend 
aangepakt worden door een grondige mentaliteitsverandering in alle lagen van de bevolking en 
overal in de wereld. Men zegt dikwijls: “als de nood het hoogst is, is de redding nabij”. Maar, 
moeten er eerst nog veel meer mensen op deze wereld gek worden of sterven, vooraleer iedereen 
spontaan zijn bijdrage levert en de mensen meer solidair worden door meer open te staan voor 
elkaar? 

Ons lichaam is zeker belangrijk, maar wij zijn ons lichaam niet. Het is de geest van de 
mensheid, die de menselijke lichamen bestuurt en dit alles is nauw verbonden met de natuur. 
Deze principes implementeren vraagt zeker nog eeuwenlange inspanningen. De neuzen van de
mensen en de volkeren allemaal in deze richting laten wijzen, is beslist niet eenvoudig. 
We moeten de solidariteit onder de mensen en het respect voor alles wat leeft en de natuur heel
hoog in het vaandel van de mensheid zetten. De creativiteit, steunend op ons EQ-gevoel, moet 
vrij kunnen doorstromen, zodat de beelden en vormen, die we de mensheid insturen 
kettingreacties veroorzaken van liefde, solidariteit en menslievendheid: de geest moet  gezond 
worden om de lichamen en de materie gezond te krijgen. We moeten ervoor zorgen alleen 
dingen te maken, waar we zelf en met ons allen beter van worden en de evolutiekracht van het 
IQ enkel voor mensvriendelijke doeleinden inschakelen. Dit kan, als we voldoende slapen en 
als we ons brein de kans geven om tot rust te komen, en te genieten van de EQ – energie , die 
gratis is en van het echte leven afkomstig is, het leven dat ieder van ons zelf wilt en dat ons niet 
wordt opgedrongen door allerlei IQ – manipulaties. Fundamenteel onbevooroordeeld 
onderzoek is nodig om de invloed van de endocriene klieren in onze hersenen op het eigen 
lichaam en het verband met de hele mensheid te verduidelijken. Hieruit kunnen nieuwe heel- 
en geneeswijzen worden ontwikkeld.

F03 Seksualiteit

Het lijdt geen twijfel dat  de oorspronkelijke bedoeling van de seksualiteit de voortplanting en het 
behoud van de soort is geweest. Als zoogdieren of planten met uitsterven worden bedreigd, gaat dit 
gewoonlijk gepaard met toename van de seksuele activiteit. Ook de rassen en volkeren, die het 
moeilijk hebben om te overleven, trachten zich hierdoor in stand te houden. Vele godsdiensten, die 
meestal hun eigen waarheid en geloof wensen te verbreiden, gebruiken en stimuleren de 
voortplanting als middel om de andere waarheden te verdringen: hoe meer zielen, hoe belangrijker 
hun geloof. Het beleven van de seksualiteit zelf en het genot ervan wordt eerder gedoogd en als de 
seksualiteit buiten het kader van voortplanting of huwelijk wordt toegepast, door de godsdienst 
gewoonlijk als misplaatst en zondig aanzien. In derdewereldlanden is veel kinderen hebben soms 
noodzakelijk om te kunnen overleven als men oud wordt. 



Als we binnenkort met 8 miljard mensen op de wereld zullen zijn en blijven vaststellen dat welvaart
en voornamelijk het welzijn er wereldwijd op achteruit gaan, kunnen we terecht vragen stellen over 
een verdere toename van de wereldbevolking. Klimaatopwarming, luchtvervuiling, de hopeloze 
afval, uitsterven van vele diersoorten en algemene verloedering van de natuur, zijn andere redenen 
om ons af te vragen of het nog verder kan met steeds meer mensen op de wereld. Het is nauwelijks 
nog verdedigbaar dat het doel van de seksualiteit, voornamelijk de voortplanting zou zijn.

Bovendien stellen we vast dat meer en meer mensen zich niet goed voelen in hun lichaam en andere
seksuele interesses hebben dan wat normaal gezien kan verwacht worden van mannen en vrouwen.
De bedoeling van dergelijke relaties is gewoonlijk niet om kinderen te verwekken, maar gewoon 
om van elkaar te genieten. Er is ook een toename van het aantal transgenders. Er worden meer en 
meer kinderen verwekt met sperma of eicellen van een van de partners ofwel worden kinderen 
geadopteerd. Als we daar ook nog proefbuisbaby’s bijnemen, waarvan het DNA kan worden 
gemanipuleerd, kunnen we ons afvragen hoe de toekomst van de mensheid er gaat uitzien. Het 
verschil tussen vrouwen en mannen is mettertijd ook minder duidelijk geworden, voornamelijk 
mentaal, maar ook fysiek. Dit zal ook wel onder invloed zijn van het onderwijs, waarvan gelukkig 
ook meer en meer vrouwen kunnen van genieten. In sommige godsdiensten wordt dit onderwijs nog
altijd aan meisjes en vrouwen verboden omdat ze misschien te wijs zouden kunnen worden en de 
mannenmaatschappij bedreigen. Zijn we misschien aan het evolueren naar hermafrodieten of 
geslachtslozen, die door sublimatie alleen nog nep – kinderen kunnen maken. Dat zou dan op zijn 
beurt een oplossing kunnen worden om de aangroei van de wereldbevolking in te dijken, als men er 
door hulp aan derdewereldlanden en menslievendheid, niet meer zou aan uit geraken.

Het verband tussen seksualiteit en ouderschap, is ook niet meer vanzelfsprekend. De kinderen 
worden niet noodzakelijk meer opgevoed door de natuurlijke ouders. Die zijn dikwijls voornamelijk
met zichzelf en met hun carrière bezig. De kinderen komen in samengestelde gezinnen terecht, 
verblijven afwisselend bij de ene of de andere ouder of worden geadopteerd en kunnen in veel 
verschillende situaties terechtkomen. Ook de familie en grootouders zorgen dikwijls voor de 
opvoeding of zijn het de crèches en scholen die (moeten) zorgen voor de opvoeding? Sommige 
baby’s en kinderen kunnen het aan om geconfronteerd te worden met sterk wisselende omgevingen,
maar voor de meesten is dat niet het geval. 

Kinderen hebben naast een goede voeding, voornamelijk behoefte aan een warme EQ – omgeving 
en of die nu komt van hun natuurlijke ouders of van een liefdevolle omgeving, is van minder 
belang. Uiteraard is het voor hun fysieke en mentale ontwikkeling en het voorkomen van allerlei 
ziekten van genetische oorsprong heel nuttig om te weten van welke natuurlijke ouders ze 
afstammen. Het verband tussen seksualiteit van de natuurlijke ouders en hun kinderen is evenwel 
niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De moeder – kind binding blijft wel nog heel belangrijk.

Seksualiteit kan meer en meer gezien worden als een uitlaatklep van instinctief EQ – gevoel dat 
alleen of al dan niet of met wisselende partners van beide geslachten kan worden bedreven. Kan 
men het ook voorstellen alsof seksualiteit het EQ – gevoel sublimeert om nep – kinderen te maken? 
Zou dit het begin aankondigen van het uitsterven van het menselijk ras of is het eerder een manier 
om de toename van de wereldbevolking onder controle te krijgen? We opteren hier voor het laatste 
en daarom lijkt het niet wijs om tegen deze wereldwijde trend in te gaan, zolang dat seksualiteit 
wordt beleefd met liefdevol respect voor de partners en de andere mensen. Godsdiensten hebben het
in het algemeen heel moeilijk om hun starre visie over seksualiteit enkel in het kader van 
voortplanting, in overeenstemming te brengen met deze dagelijkse wereldwijde realiteit. Hun 
houding heeft ook voor gevolg dat wat met seks te maken heeft in veel religieus geïnspireerde 
bevolkingen, moet bedekt zijn, terwijl men bij meer geseculariseerde volkeren “open en bloot” 
gewoon aan het worden is. Bij integratie van verschillende volkeren leidt dit uiteraard tot 
samenlevingsproblemen.



Seksualiteit is belangrijk voor de meeste mensen, maar de oorspronkelijke bedoeling van 
voortplanting om eigen kinderen te hebben en op te voeden, is aan het verdwijnen. Dit mag de 
beleving van seksualiteit niet in de weg staan, als dit met het nodige liefdevol respect voor de 
partner(s) gebeurt. Het kan ervoor zorgen dat het EQ – gevoel verrijkt wordt en creatieve 
beelden en vormen tot stand brengt, die ook andere mensen kan inspireren, zonder daarvoor 
vernuftige IQ – uitvindingen nodig te hebben. Als seksualiteit juist wordt beleefd, kan het een 
hulpmiddel zijn om de toename van de wereldbevolking onder controle te houden.

F04 Drugs

Er zijn veel soorten drugs, zowel materiële als geestelijke. Sommige ervan worden door de 
maatschappij als aanvaardbaar beschouwd, zoals koffie, thee, tabak, cannabis of alcohol, als dit in 
kleine hoeveelheden wordt gebruikt. Bepaalde aspecten van godsdiensten, politiek of seksualiteit 
kunnen ook als drugs ervaren worden, wanneer mensen erdoor geobsedeerd of geïndoctrineerd 
worden. Ook lange afzondering, continu mantra’s opzeggen of repetitieve ritmes, klanken of 
kleuren ondergaan, kunnen verschijnselen geven zoals bij drugs. Men heeft het meestal pas over 
drugs, wanneer sommige van deze producten of behandelingen in overdreven mate worden 
gebruikt, of als het gaat over echte hard-drugs van plantaardige of scheikundige/synthetische 
oorsprong.

Het is ook niet altijd zo duidelijk, waarom er drugs worden genomen en hoe men verslaafd geraakt. 
Is het de behoefte aan experimenteren met die producten, het samenhorigheidsgevoel in de 
omgeving, waarin men leeft of gewoonten van de familie of vrienden, die iemand hiertoe aanzet, of 
is het eerder doordat men zich niet goed voelt omdat men moeilijke psychologische 
verwerkingsprocessen moet doormaken? Deze processen moeten niet altijd individueel gezien 
worden, maar hebben meestal te maken met een hele groep mensen. Is het om te vergeten en zich 
een tijdje goed te voelen? Verslaafd geraken aan drugs, is waarschijnlijk meestal zowel oorzaak als 
gevolg van veel fysische en psychologische problemen, in een spiraalbeweging, die na een tijd de 
teloorgang van lichaam en geest voor gevolg heeft.

Zelfdoding is ook een gevolg van “drug”– gebruik, doordat men wat men in het leven niet meer aan
kan, probeert te vergeten. In feite is dat ook geen oplossing en is slechts van tijdelijke aard, omdat 
de groepsziel, die het gevoel van onbehagen en niet gerealiseerde wil overheerst, er voor zorgt dat 
het ronddraaien verder gaat en de miserie bij volgende incarnaties terugkeert tot een echte oplossing
wordt gevonden. We keren telkens als groep terug om bij te leren zolang dat nodig is.

In deze wereld wordt er veel meer gedaan om drugsverslavingen tegen te gaan door repressie dan 
door preventie. Dat men daarbij de productie en handel in drugs indijkt en het misdaadmilieu 
aanpakt, is zeker aanvaardbaar, maar wat wordt er gedaan om de vraag naar drugs te verminderen?
Het zijn de verslaafden zelf, die moeten geholpen worden om af te geraken van hun druggebruik. 
Velen krijgen hulp, maar hervallen voortdurend. Van waar komt hun onweerstaanbare drang? Hoe 
kan vermeden worden dat iemand aan de drugs verslaafd geraakt?

Bij de geboorte van een kind, wordt de navelstreng, die zijn organen heeft gevoed, doorgeknipt 
maar de virtuele navelstreng, die langs de fontanel in het hoofdje contact maakt met de epifyse en 
de hypofyse, blijft zijn rol vervullen bij de verdere ontwikkeling van het kind en de volwassene 
later. Deze navelstreng verbindt de mensheid met de hersenen, zenuwstelsel en de organen van de 
mens. Het leven en groei van de organen gebeurt volgens blauwdrukken en modellen, die gelden 
voor de hele mensheid en de gedachten, ideeën en gevoelens komen van onze verbondenheid met 
de natuur en onze aarde. De hypofyse houdt onze organen samen en de epifyse verbindt ons met de 
mensheid en de natuur.



Als de werking van deze endocriene klieren wordt verstoord door allerlei drugs, zijn de organen en 
de hersenen en zenuwstelsel niet meer in staat om normaal te werken. Deze navelstreng wordt 
afgekneld en de interface of wisselwerking tussen deze klieren gaat stuk. De mens geraakt mentaal 
gestoord en wordt fysiek ziek. De hypofyse en epifyse zorgen tijdens de slaap voor vernieuwing van
gedachten (kunnen dromen is belangrijk) en vernieuwing van vele cellen. Als de rust niet wordt 
gegund of door hoogenergetische trillingen wordt verstoord, is vernieuwing niet mogelijk en blijven
de opgestapelde gedachten ronddraaien en sterven er meer cellen af dan er bijkomen. Ofwel 
ontaarden ze tot oncontroleerbare gezwellen. Gebrek aan slaap is oorzaak van vele ziekten. Vele 
verslaafden kunnen niet meer slapen en tot rust komen zonder hun drug en worden hier volledig 
afhankelijk van. De drugs nemen de rol over van deze klieren en deze verschrompelen, meestal 
onherstelbaar!

Mogelijk verder onderzoek is nodig naar volgende veronderstelling: is bipolair gedrag, schizofrenie 
enz. niet het gevolg (voornamelijk in de “westerse” samenleving) van een reeds honderden jaren 
durende mutatie in het menselijk brein onder invloed van alcohol en andere drugs? Het evenwicht 
tussen IQ en EQ zou hierdoor verstoord worden en van elkaar verwijderd, zodat beide zich 
eenzijdig gaan ontwikkelen met, in het westen, oorzaak van dominantie van IQ en bijhorend FQ. 
Ook evolutie van matriarchale (EQ) naar patriarchale (IQ) samenlevingen zou hiervan een gevolg 
kunnen zijn. 

De gevolgen bij het denken en voelen van een verslaafde zijn nefast, zoals: 

– wat van de omgeving komt is vijandig
– alleen eigen waarheid is juist en perfectie is niet goed genoeg
– eigengereid rechtvaardigheidsgevoel
– alleen in de wereld zijn en alles zelf moeten oplossen
– zich opgejaagd voelen om beslissingen te nemen

Als de cellen zich niet meer vernieuwen, ontaarden of het zenuwstelsel de impulsen niet meer 
doorgeeft naar organen en ledematen, zijn dit meestal gevolgen van wat in het hoofd verkeerd loopt 
of niet meer loopt. Alhoewel dit soms kan helpen, worden in de medische wetenschappen te 
eenzijdig symptomen met pillen bestreden, alsof het lichaam slechts een scheikundig product zou 
zijn. Bij terminale patiënten kan het gebruik van sommige drugs wel aanvaardbaar zijn. Ook in 
pijnklinieken kan het nuttig zijn, maar dan zou men zich er eerst moeten van vergewissen, dat de 
pijn niet eerst en vooral psychisch moet behandeld worden.

Zin geven aan het leven van kindsbeen af, kansen geven aan iedereen en zichzelf op tijd rust 
gunnen, zijn belangrijke hefbomen, zodat het niet nodig is zijn toevlucht tot drugs te nemen. 
Enkele andere hints kunnen nuttig zijn zoals:

– genieten van het positieve, dat niet perfect hoeft te zijn
– relativeren en van op afstand bekijken
– niet alles ineens willen oplossen (stap voor stap)
– hulp vragen en leren aanvaarden (fysiek, mentaal, financieel na crash)
– andere mensen, die het goed met u menen, in uw ruimte toelaten
– psychologisch EQ – sublimeren en dingen doen waarvan men gelukkig van wordt
– van uit ruimtelijk EQ – gevoel deel uitmaken van deze wereld
– lichamelijke conditie op peil houden



F05 Technologie

Er zijn voortdurend uitvindingen, die een grote bijdrage leveren om de welvaart en soms ook het 
welzijn van veel mensen aanzienlijk te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om de mensheid verder te
laten evolueren en een aantal repetitieve en minder interessante taken, door machines en robotten te 
laten uitvoeren. Hierdoor stijgt het IQ – gehalte van de mensheid, kan men zich op andere IQ –
taken concentreren, zodat steeds vlugger en steeds meer nieuwe originele dingen kunnen ontworpen
worden. 

De vraag naar nieuwe dingen en de drang om te experimenteren, bestaat bij veel mensen en daar 
speelt de economie gretig op in door de uitvindingen in productie te brengen en te verkopen om 
meer winst te maken. De bedoeling is duidelijk niet altijd om er de klanten gelukkiger mee te 
maken, maar eerder hun nieuwsgierigheid op te wekken en veel nieuwe toestellen of producten te 
verkopen.

Deze trend wordt veroorzaakt door IQ – mensen en nog versterkt door de drang van veel EQ –
mensen om met minder fysieke en mentale inspanningen, meer te kunnen profiteren van het leven. 
De producten die met deze mentale instelling worden gecreëerd, versterken het IQ – denken nog, 
omdat hun brein en dat van hun nakomelingen getraind wordt om zich zo weinig mogelijk met 
normale menselijke taken bezig te houden. Zo worden ze lui en nog meer afhankelijk van 
hoogtechnologische snufjes. In een ongebreidelde artificiële intelligentie schuilt een groot gevaar 
voor de toekomst. Alleen geld verdienen is nog belangrijk. Dit is het gevaar van het multiplicator-
effect van de IQ – technologie.

De klimaatverandering, lucht - en watervervuiling, voedselmanipulatie, allerlei hoogenergetische 
stralingen en afvalbergen, door toedoen van de mensen, zijn ook een gevolg van deze ongebreidelde
technologische explosies. We moeten toegeven dat de medische ontwikkelingen in de medische 
sector zorgen voor een langer leven en overleven in derdewereldlanden, maar er is veel EQ nodig 
om deze nieuwe technieken en producten met liefde toe te passen. De levensduur rekken is ook niet 
steeds zinvol, als de mensen zelf er niet gelukkiger door worden. Ook is het inschakelen van 
robotten in omgevingen, die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mensen uiteraard zinvol.

Nieuwe technologie komt, naast veel IQ – input, ook alleen maar tot stand door veel zeldzame 
grondstoffen, slavenarbeid en water - en luchtvervuiling. De landbouwindustrie verbruikt enorm 
veel water  en vervuilt het grondwater met meststoffen en het is een groot vraagteken of het voedsel
dat door de mensen wordt verorberd, wel gezond is. De werkelijke productie- en distributiekostprijs
wordt ruim onderschat omdat de afval wordt afgewenteld op de hele wereldgemeenschap. Het lijkt 
allemaal aantrekkelijk om smartphones, zonnepanelen, windmolens, elektrische wagens en 
keukenrobotten te fabriceren, maar er moeten op zijn minst vraagtekens worden geplaatst bij de 
vervuiling van onze planeet, die de vervaardiging van deze producten veroorzaakt.

Erger nog is de toenemende afhankelijkheid van meer en meer mensen van de IQ – technologie. Het
zijn in toenemende mate robotten, smartphones en computers, die zeggen wat de mensen moeten 
doen en hun agenda vastleggen! Binnenkort kunnen we ons verwachten dat er mensen gaan joggen 
zoals oude Egyptische afbeeldingen in reliëf met de schouders loodrecht op het lichaam, omdat hun 
smartphone hen heeft wijsgemaakt, dat hun profiel dan meer aerodynamisch aangepast is aan de 
wind. Bovendien worden hun hersenen continu opgewarmd door de hoogfrequente stralingen van  
hun koptelefoon, zodat hun endocriene klieren buiten werking worden gesteld.  De laagfrequente 
ritmes van de muziek, hun hartritme en hun eigen voetstappen werken dan nog verder na als een 
mantra of drug. Wat dan bij de mens overblijft is de eenzaamheid, zonder contact met de 
buitenwereld en zo stevent hij af op “the middle of nowhere”. Als het internet, telefoonverkeer en 
elektriciteitsnet ook nog uitvalt door zonnewinden of door terrorisme, is het gedaan.



Deze verslaving aan de technologie moet dringend een halt toegeroepen worden, door na te gaan 
wat onze echte behoeften zijn. Als consument hebben we eigenlijk de touwtjes in handen, maar het 
is toch zo aanlokkelijk om ons te laten meeslepen in deze IQ – stroom, die FQ – spulletjes voor ons 
maakt. We worden gemakzuchtig op onze wenken bediend door robotten en we worden heel lui. 

Om hieruit te geraken moeten we oefenen om terug te keren naar de brousse of de woestijn en 
na te gaan wat daar nodig is om te overleven en toch gelukkig te zijn. We moeten af van het 
soort “consumeren”, dat ons niet alleen mentaal, maar ook fysiek arm maakt. Robotten 
uitschakelen kan nuttig  zijn voor de werkgelegenheid, daar de meerderheid van de EQ – 
mensen liever een eenvoudige job heeft, ook al is hun loon laag. Belangrijk is, dat ze kunnen 
samenwerken met collega’s in een gezellige sfeer. Als iedereen zijn eigen groentetuin terug 
heeft, wordt de invloed van de landbouwindustrie ingeperkt. Als het grootkapitaal minder 
investeert (of de kans krijgt om te investeren… misbruik inperken!) in automatisatie, kan er 
misschien ook meer geld gaan naar het algemeen welzijn. De overheden moeten het investeren
in duurzaam welzijn, fiscaal aanmoedigen. Dit moet dan wel op wereldschaal gebeuren anders 
gaat de IQ-economie en het kapitaal zich verplaatsen naar landen, waar groei en geld het 
hoofddoel blijft. De eenzaamheid en individualisering van de mensen moet tegengegaan 
worden door het fysiek gezelschapsleven te promoten en in vrienden- en familiekring 
gezelschapsspelen te organiseren, waarbij hoogtechnologische snufjes worden uitgeschakeld en 
er niet gecommuniceerd wordt via de app’s van de sociale media, maar door direct contact. 

04. EQ – hefbomen

E01 Opvoeding

Waar in het onderwijs voornamelijk tegengas moet gegeven worden tegen wat door de IQ-economie
wordt opgedrongen, is bij de opvoeding voornamelijk een liefdevolle EQ-omgeving nodig. Deze 
omgeving mag echter niet versmachtend werken in de opvoeding en er moeten voldoende 
openingen gelaten worden naar andere omgevingen: spelen met andere kinderen, 
jeugdverenigingen, culturele activiteiten, sport, enz. Het kind leert op deze wijze zichzelf beter 
kennen in relatie met anderen en beter zijn positie in relatie met de maatschappij te bepalen. Het 
moet ook de kans krijgen om buiten zijn normale omgeving met andere waarden en culturen in 
aanraking te komen, om niet wereldvreemd te worden. Het is ook wenselijk dat het niet 
onmiddellijk en volgzaam reageert op ongewone toestanden, maar eerst probeert dit wat te laten 
bezinken. Zo kan het andere waarheden leren ontdekken en zijn eigen directe omgeving ook met 
enige terughoudendheid benaderen.

De ouders of diegenen die de zorg dragen voor de opvoeding moeten vermijden dat het kind wordt 
meegesleept door mensen, die er te veel invloed op uitoefenen uit eigenbelang, in naam van een of 
andere religie of filosofie, of gewoon om macht te kunnen uitoefenen. Soms worden kinderen op 
heel jonge leeftijd aangezogen door IQ-bendeleider(tje)s, die het moeilijk hebben met hun integratie
in de maatschappij, waarschijnlijk door gebrek aan een degelijke opvoeding. Zij zonderen zich 
dikwijls in groep af om stoer te doen, anderen een lesje te leren of wraak te nemen. Anderen van 
buiten hun groep worden dan gepest en soms mishandeld. Als een dergelijk gedrag wordt 
vastgesteld, heeft het kind heel veel aandacht nodig en begeleiding van wijze mensen om 
ontsporing te vermijden.



Wijze mensen, die uit ervaring hun evenwicht gevonden hebben tussen EQ en IQ, kunnen een 
belangrijke rol spelen om zowel ontsporingen van IQ-leider(tje)s als van diegenen, die door hen 
meegesleept worden, op een meer evenwichtig pad te brengen. De overheid moet jeugdwerking  
beter ondersteunen en zorgen dat er degelijke opleidingen worden georganiseerd, zeker als er 
gevaar vastgesteld wordt voor radicalisering van jongeren door oudere manipulators. 

Liefde bij opvoeding van kinderen mag niet versmachtend worden. Geleidelijk moeten de 
teugels los gelaten worden om het kind toe te laten andere waarheden en omgevingen te 
ontdekken. Er moet een evenwicht gevonden worden zonder  risico’s van isolatie in de eigen 
enge omgeving, vervreemding van de maatschappij of meegesleept worden door eigengereide 
filosofieën. Dit evenwicht is soms moeilijk te vinden en afhankelijk van ieder. We moeten het 
helpen om zijn eigen weg te gaan en keuzes te maken, ook al kent het kind of jongere zijn eigen
weg nog niet.

E02 Communicatie / Media 

Buiten het fysiek contact is communicatie een belangrijk instrument, waarmee gevoel tussen 
mensen kan worden overgebracht. Sedert de invoering van het internet en meer in het bijzonder het 
gebruik van de sociale media op smartphones is toegenomen, is communicatie het middel bij uitstek
geworden om boodschappen over te brengen en te verspreiden. Ze kunnen op korte tijd bij een grote
massa veel gevoelens, verbondenheid maar ook onrust opwekken. 

Vele EQ – mensen zijn geneigd om te communiceren om bezig te zijn, maar ze blijven dikwijls 
ronddraaien en herhalen steeds hetzelfde om bevestigd te worden in hun waarheden. Dit vult alleen 
maar de ether, leidt de mensen af van wat echt belangrijk is in hun leven en kan in de massa veel 
emoties losmaken. Uitlaatkleppen kunnen nuttig zijn om de emoties te ontladen. Juiste 
communicatie in beperkte kring (eerder telepathisch maar niet op internet!) kan heel heilzaam 
werken om te ontladen. Het vloeken, bijvoorbeeld, dat nu vervangen is door Engelstalige 
stopuitdrukkingen zoals “ shit, fuck you of oh my god” kan sommige mensen nadien wel even 
rustig maken, zoals het zich uiten alleen al, enig therapeutisch effect zou kunnen hebben. Zich uiten 
over gevoelens, is meestal zich ook kwetsbaar opstellen voor mogelijke vijandige of misprijzende 
reacties van een “schijnheilige” omgeving, maar het loont de moeite om dit te durven. De emoties 
kunnen zich vlug uitbreiden over veel mensen en het gezegde is dat gedeelde smart halve smart is 
en bij uitbreiding: gedeeld plezier is dubbel plezier. Haat-, pest- en zelfs sympathieberichten 
brengen weinig aarde aan de dijk, integendeel! Wordt de mensheid vooruit geholpen door het 
verspreiden van emoties? Het lijkt toch belangrijker “wat” men communiceert dan “dat” men 
communiceert. Solidariteit is wel belangrijk, als het naar oplossingen leidt voor meer welzijn of 
duurzame welvaart en als er praktische positieve gevolgen kunnen aan verbonden worden.

EQ – mensen zijn ook heel nieuwsgierig en zijn er op uit om van alles en zoveel mogelijk op de 
hoogte te zijn. Er worden zo ook veel barrières van privacy doorbroken en iedereen kan gelijk wat 
op het internet gooien. Er wordt ook veel misbruik van gemaakt om allerlei rommel en pertinente 
onwaarheden op de mensen af te vuren, waardoor hun hoofd helemaal verward kan geraken.
Het komt erop aan  een onderscheid te kunnen maken tussen de rommel of valse waarheden en 
hetgeen echt bevorderlijk is voor een objectieve, constructieve communicatie en hechte 
verbondenheid tussen de mensen. Er zijn meer en meer manipulators die het internet misbruiken 
voor hun eigen (commerciële) doeleinden en om macht te verwerven. 



Journalistiek, die zich concentreert op het aan het licht brengen van belangrijke feiten en 
gebeurtenissen over heel de wereld, kan heel bevorderlijk zijn voor een objectieve voorlichting. 
Maar zonder de persvrijheid geweld te willen aandoen, zouden de media een soort deontologie 
moeten respecteren, die ervoor zorgt dat mediageile personen en ondernemingen uit het nieuws 
worden geweerd en er in de plaats meer nieuws wordt gebracht over gebeurtenissen, die de gewone 
mensen gelukkig maken en interviews van wijze mensen met visie, die er niet spontaan op uit zijn 
om in het nieuws te komen. Populisten zijn er op uit om in het nieuws te komen door krasse 
uitspraken en vangen daardoor een grote massa journalisten in hun net.

Maar er zijn ook nieuwsjagers of paparazzi die bij vips, gezaghebbende personen en idolen de 
pieren uit de neus gaan halen om roddelkranten te kunnen vullen. Zij deinzen er ook dikwijls niet 
voor terug om in de intieme kringen van families binnen te dringen en om van sommige onbenullige
gebeurtenissen grote krantenkoppen en hoofdnieuws op TV te maken, allemaal voor de sensatie en 
om de nieuwsgierigheid van hun lezers te bevredigen. 

Er zijn ook nog opiniemakers, die feiten volgens hun eigen inzichten interpreteren, verdraaien of 
manifeste onwaarheden en propaganda de ether insturen om de mensen te misleiden en om macht te
verwerven. Over gewone commerciële reclame en marketing, hebben we het reeds gehad in vorige 
hoofdstukken.

Waarom slikken zoveel mensen zoveel mentale rommel? Zou het misschien door afwezigheid van 
een zinvol doel in hun leven zijn, dat ze voortdurend zoeken naar nieuws, om dit dan verder te 
kunnen rondbazuinen en zo in de belangstelling te kunnen komen? Zij stellen zich ook meestal geen
vragen over de betrouwbaarheid van de bronnen van het nieuws, dat ze vernamen in de media. Dat 
de media zo machtig zijn geworden is voor een groot deel onze eigen fout omdat we ons te weinig 
kritisch en terughoudend opstellen. Stel u alleen maar open voor bronnen, die ge kunt vertrouwen! 
Dat zijn bronnen van evenwichtige wijze mensen, die hun EQ – hart hebben behouden door hun IQ 
– evoluties heen. Er zijn er veel dergelijke mensen op deze wereld en ze moeten aangespoord 
worden meer uit hun schelp komen. Er moet niet gewacht worden op nieuwe profeten, ze zijn er al.

Moet de vrije meningsuiting en persvrijheid aan banden worden gelegd? We kennen al lang regimes
in landen waar censuur werd en nog wordt ingevoerd. Als de bedoeling is de gewone mensen dom 
te houden, hun informatie over reële feiten te onthouden of de invloed van de eigen 
propagandamachine te vergroten, is censuur of beknotten van persvrijheid verwerpelijk. Het is 
evenzeer uit den boze om alleen en eenzijdig en slechts negatief nieuws te brengen over al wat 
misloopt in de wereld en onheilsprofeten hun gangen te laten gaan, zonder ook informatie te 
brengen over al het positieve dat rondom ons en in de wereld gebeurt. Veel mensen worden 
tegenwoordig al depressief, alleen al door naar het nieuws en krantenkoppen te kijken.

Vrije meningsuiting mag ook geen heilige koe worden. Dubieuze meningen verspreiden om andere 
mensen persoonlijk schade toe te brengen, pestgedrag en haatberichten verspreiden tegen mensen, 
groepen van mensen en sommige volkeren of rassen is onverantwoord.

De oplossingen voor al deze ontsporingen van communicatie liggen meestal bij de mensen zelf.
Als zij zelf meer inspanningen doen om zin te geven aan hun leven en na te denken over wat ze
zelf willen, zullen ze minder geneigd zijn om op nieuwsjacht uit te gaan en overal bevestiging 
te vragen voor hun eigen waarheid om de indruk te krijgen van een goed gevoel. Ze moeten 
leren om de informatie, die op hen wordt afgevuurd, steeds in vraag te stellen en na te gaan hoe
betrouwbaar de bron van het nieuws is. Als ze zelf interessante informatie hebben, zouden ze er
goed aan doen eerst goed na te denken over hoe en wat ze juist verspreiden, in plaats van gelijk 
wat in hun hoofd opduikt, de ether in te sturen of als megafoon te functioneren voor een 
gerucht dat ze ergens hebben opgevangen. 



Meer selectief te werk gaan in het nieuws dat wordt verspreid over mediageile personen en 
ondernemingen zou ook veel soelaas kunnen brengen. Tegen censuur en beknotten van 
persvrijheid door de overheid zelf moet hard worden tegen ingegaan door deze overheden zelf 
met alle mogelijke niet militaire middelen, buiten spel te zetten.

E03 Democratie/theocratie en hun wetten

Democratie staat in het oud-Grieks voor “het volk dat heerst”.  In vele landen en regimes wordt 
democratie als samenlevingsvorm niet aanvaard, omdat alleen god (theocratie), zijn plaatsvervanger
of een dictator heerst en het volk er zich moet naar richten. Scheiding van machten zoals wetgeving 
en rechtspraak of scheiding tussen kerk en staat wordt er meestal niet als vanzelfsprekend 
beschouwd. Hoe democratie wordt ingevuld, staat ook in zogenaamde democratisch bestuurde 
landen ter discussie. Meestal wordt het land bestuurd door een regering, gevormd op basis van een 
meerderheid in het parlement. Het parlement, dat ook de wetten maakt, is samengesteld uit 
vertegenwoordigers, die door het volk worden gekozen. 

Heel het systeem van parlementaire democratie door volksvertegenwoordiging, is in hoofdzaak 
gestuurd door EQ. De verkiezing van volksvertegenwoordigers is voornamelijk een emotionele 
gebeurtenis op basis van tradities, relaties en slogans. De wetten worden gemaakt door beïnvloeding
van machtige groepen en komen meestal impulsief en met veel improvisatie tot stand. Ze zijn op 
korte termijn gericht ... tot de volgende verkiezingen. De bedoeling van de meeste 
volksvertegenwoordigers is om opnieuw verkozen te geraken. De regering voert bij voorrang 
maatregelen uit, die bij de meerderheid van de bevolking goed overkomen. Of deze op lange 
termijn zinvol zijn, is meestal haar zorg niet en ook niet zo belangrijk voor de meeste mensen. In 
feite wordt er niet geregeerd, maar ondergaan de kiezers, de volksvertegenwoordigers en de 
regering de wetten van de financiële grootmachten, die heel het “democratisch” circus manipuleert 
en naar hun pijpen laten dansen. De macht van het volk wordt dus nauwelijks uitgeoefend en … wat
wil het volk eigenlijk? Is het volk niet blijven ronddraaien en zijn ”brood en spelen”, zoals bij de 
Romeinen, nog altijd het belangrijkst?

Tegen dit circus wordt gereageerd, soms op extreme manieren door zogenaamde geradicaliseerden, 
die van al dat democratisch gedoe niet moeten weten en enkel zweren bij de waarheid van hun god. 
Ook in de “democratische” regimes worden de mensen meer en meer kritisch, maar wordt het 
systeem door de gevestigde machten behouden, omdat men geen beter alternatief vindt. Er wordt 
geëxperimenteerd met referenda en lotingen i.p.v. verkiezingen. Met de moderne 
communicatietechnologieën zijn dit inderdaad mogelijke opties, maar manipulaties en 
internetfraude zijn moeilijk uit te sluiten. Een van de belangrijkste tekortkomingen van deze 
democratie is het gebrek aan langetermijnvisies, zowel bij de gewone EQ – mensen als bij de EQ – 
leiders, die ze aanstellen. We zijn als struisvogels, die onze kop is het zand steken voor de toekomst 
van onze nazaten en onze aarde in het algemeen, zolang we maar overleven en plezier hebben: “we 
leven toch maar één keer” en “après nous le déluge”. Ondertussen kunnen enkele IQ – gestoorde 
machtswellustelingen en verzamelaars van veel geld, hun gangen gaan.

Godsdiensten en sommige filosofieën hebben meestal een lange termijnvisie, zoals de hemel of het 
nirwana. Zij blijven honderden en duizenden jaren bestaan, zonder veel verandering. Ze gaan 
gepaard met rituelen, die de mensen rustig maken, het maakt veel mensen gelukkig en deze hebben 
niet veel nodig om van hun leven te genieten. Zij hebben geen probleem met de vergankelijkheid 
van hun lichaam, want nadien zou er iets beters komen of kunnen ze verheerlijken in een groter 
geheel. Waarom zouden ze zich bekommeren over de dagelijkse beslommeringen?



Deze religieuze en spirituele visies hebben bewezen vele eeuwen te kunnen doorstaan. Zij gaan 
over regels en principes met een mogelijk resultaat op lange termijn, die bijna blindelings moeten 
worden nageleefd om een doel te bereiken, waardoor de wereld beter zou kunnen worden als 
iedereen deze regels zou volgen. Men zou dergelijke visies IQ – gestuurd kunnen noemen, maar de 
mensen reageren hier voornamelijk sterk emotioneel en fanatiek op, mede door de herhaling van 
rituelen en het voortdurend opzeggen van mantra’s of gebeden. 
Voor hen is de leer, die door god ooit is verkondigd, de enige juiste waarheid, waar alle andere 
normen en gewoonten moeten voor wijken. De volgelingen zijn eerder EQ – mensen. Godsdiensten 
en spirituele visies zijn dus eigenlijk een mix van IQ en EQ en dit zou een verklaring kunnen zijn 
waarom zijn regels en wetten zo lang meegaan.

Als men de huidige vormen van democratie zou willen hervormen tot een hulpmiddel om ook 
langetermijndoelstellingen te realiseren kan men zich inspireren op de wijze hoe godsdiensten met 
hun visie de wereld hebben ingepalmd en de harten van massa’s mensen hebben warm gemaakt.
Buiten de principes van menslievendheid, dient men voor een langetermijndemocratie geenszins de 
doelstellingen van de religies in het hiernamaals te behouden. Het is wel nodig enkele generaties 
verder te kijken en ook het verder samen –  en overleven op deze aarde, als kader voor nieuwe 
initiatieven, aan te nemen. Hierbij komen zowel IQ als EQ – invalshoeken aan te pas.
 
Een aanpak op het niveau van staten en regimes afzonderlijk zou meer afscheiding en 
protectionisme in de hand kunnen werken. De bedoeling is integendeel te komen tot een 
gemeenschappelijke langetermijnvisie op wereldniveau, die kan gedragen worden door een grote 
meerderheid van de wereldbevolking en die ook afdwingbaar moet kunnen zijn. Het forum om te 
overleggen over en te komen tot een dergelijke toekomstvisie, zou kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van de UNO en daar op het hoogste niveau geïnstalleerd worden. Het forum moet 
fundamenteel onderzoek laten uitvoeren met betrekking op de verre toekomst. Het zou een “hoge 
wereldraad van wijzen” kunnen genoemd worden. Deze wijzen zijn mensen uit alle lagen van de 
wereldbevolking, die door opleiding en ervaring een evenwicht gevonden hebben tussen EQ en IQ 
en een synthetische toekomstvisie hebben ontwikkeld. Als zij banden zouden hebben met “IQ-high 
finance” moeten ze worden uitgesloten. Zij kunnen, niet op basis van hun persoon, maar op basis 
van hun visie genomineerd worden in referenda en worden dan door loting in de wereldraad 
opgenomen. Deze komt tot besluiten door consensus. Wijzen, die regelmatig dwarsliggen en 
beletten dat er een consensus komt, worden vervangen. De besluiten zijn bindend voor de hele 
wereld en de regels en wetten die in de staten tot stand komen, moeten zich inschrijven in de 
besluiten van de raad van wijzen. Staten die dit niet navolgen, kunnen economisch geïsoleerd 
geraken.

Vele lacunes van de wijze waarop democratie wordt uitgeoefend, die voornamelijk EQ-
gestuurd is en gemanipuleerd wordt door de financiële grootmachten, zouden kunnen 
voorkomen worden door een wereldwijd forum van wijze mensen met een langetermijnvisie, 
waarin zowel IQ als EQ invalshoeken aan bod komen, op te richten. Hun besluiten zouden 
wereldwijd afdwingbaar moeten gemaakt worden.

E04 Rechtspleging en sancties

Ten gevolge van een hiërarchie van verdragen, wetten, decreten en beslissingen van de uitvoerende 
macht zijn er ook verschillende niveaus van rechtspraak ontstaan. Magistraten en rechtsgeleerden 
trachten orde te brengen in de wanorde van tegenstrijdigheden en rechters doen naar eer en geweten
uitspraak over geschillen en inbreuken tegen de wetten. Uitspraken van hogere rechtbanken zijn 
gewoonlijk meer betrouwbaar omdat er meer evenwicht is in EQ –  en IQ – benaderingen van de 
feiten. 



Besluiten “naar eer en geweten” van lagere rechtbanken zijn dikwijls meer EQ-geladen omdat de 
wetten, die op dat niveau zijn gemaakt, zelf onder EQ – impuls tot stand zijn gekomen en voor meer
interpretatie vatbaar. Ook de feiten kunnen worden geïnterpreteerd of over het hoofd gezien. 
Bovendien maken vele advocaten misbruik van de onervarenheid van lagere rechters en voeren 
procedureslagen, die veelal niets met de inhoud van het geschil te maken hebben en die de zaken 
alleen maar rekken. Dit leidt dan tot rechteloosheid en verwarring bij vele mensen, die geneigd 
worden om het recht in eigen handen te nemen.

Veel hangt dus af van kwaliteit van de wetten, die op de verschillende niveaus worden gemaakt. 
Daar beoordelingen door rechters over geschillen en misdaden onder en door de gewone mensen 
dikwijls EQ – geladen zijn, zou men er goed aan doen voornamelijk en veel meer aandacht te 
schenken aan preventie om allerlei onheil te voorkomen, dan te straffen, te beboeten en te moeten 
overgaan tot repressie in het algemeen tegen mensen, die niet volgzaam genoeg zijn. Het is ver van 
bewezen dat straffen en repressie, het gedrag van mensen, die inbreuken pleegden, ten goede 
hebben veranderd. Integendeel!

Het Openbaar Ministerie, procureurs, openbare aanklagers of hoe men ze ook wil noemen, moeten 
in principe inbreuken tegen de wetten vaststellen en er voor zorgen dat de rechtbanken passende 
straffen uitspreken. Hier komt dikwijls veel fantasie en Fingerspitzengefühl aan te pas. 
Mistoestanden aanklagen en bijhorende onderzoeken gebeuren dikwijls op basis van eigengereide 
percepties van hetgeen “feiten” worden genoemd. Er worden hier veel fouten gemaakt door gebrek 
aan dossierkennis, wat rechtsonzekerheid in de hand werkt. Men moet zich hierbij veel vragen 
stellen over het recht dat iemand of de maatschappij zou hebben om iemand te beoordelen of 
veroordelen. Zou men er niet beter aan doen dit Openbaar Ministerie om te vormen naar een 
ministerie voor preventie, zodat op termijn kan vermeden worden dat er straffen moeten worden 
uitgesproken?

In sommige gevallen doet men er goed aan de wetten zelf op de korrel te nemen en te herzien omdat
ze zelf niet altijd adequaat zijn. In het andere geval is het dikwijls een huzarenstuk en komt er veel 
expertise aan te pas om te proberen het gedrag van die mensen in goede banen te leiden. 
Afzondering in een gevangenis is gewoonlijk uit den boze, tenzij de persoon in kwestie, een 
onmiddellijk gevaar zou betekenen voor zijn omgeving en de gemeenschap. Door repressie wordt 
veel angst gecreëerd en worden veel mensen en de hele maatschappij gestigmatiseerd. De 
“remedie” van de repressie is soms erger dan het kwaad, dat is geschied door het niet naleven van 
de wetten. Het is zeker beter te voorkomen dan te genezen. Hoe komt men tot een goed 
preventiebeleid?

Hoe hoger de rechtbank in de hiërarchie, hoe groter de IQ – invloed en hoe meer kans op 
evenwichtiger (inclusief EQ) uitspraken. Het gaat dan wel meer over uitspraken betreffende 
geschillen tussen grote ondernemingen, multinationals en staten, onderling of met betrekking tot 
internationale organisaties, behoudens als het gaat over mensenrechten. Veel staten of alleenheersers
leggen echter de uitspraken naast zich neer als ze hen niet goed uitkomen, proberen hun 
onrechtmatige daden te verschonen en doen gewoon verder als hun economische ruimte voldoende 
groot is of wanneer ze militair sterk staan. De sanctie door de wereldgemeenschap, is dan oorlog of 
economische boycot. Als er een hoge wereldraad van wijzen zou komen, zou er ook nog op dat 
niveau rechtspraak kunnen komen betreffende het welzijn en de welvaart van de komende 
generaties van de mensheid en het overleven van en op onze aarde en ervoor zorgen dat er principes
komen, waarnaar grondwetten zich moeten richten.  Hoe kan men alle deelnemers van de 
wereldsamenleving ertoe bewegen om ook in deze domeinen te voorkomen i.p.v. te genezen, als er 
nog iets kan genezen worden en de aangerichte schade door wanbeleid, groepsegoïsme en vele 
andere mistoestanden nog niet onherstelbaar geworden is?



Bij gewone mensen wordt veel onheil voorkomen, doordat ze meestal een geweten hebben en een 
spontaan gevoel voor rechtvaardigheid en menslievendheid. Veel misstappen kunnen hier (op 
termijn) vermeden worden door een goede opvoeding, degelijk onderwijs en veel expertise van 
wijze mensen. Als het echter over staten of grote ondernemingen gaat, kan men evenwel niet 
rekenen op een of ander geweten om misstappen met soms grote gevolgen te vermijden. Dikwijls 
worden machthebbers ingezworen in hun ambt met de hand op de bijbel of koran en goddelijke hulp
ingeroepen, maar welke waarborgen biedt dat? CEO’s van grote ondernemingen worden aangesteld 
door aandeelhouders, voor wie veel winst maken meestal het hoogste goed is. 

Als zij zich niet plooien naar gerechtelijke uitspraken, kan de wereldgemeenschap, die in het 
algemeen niet onmiddellijk geneigd is om manu militari in te grijpen, hun miskleunen aan de 
schandpaal nagelen en er met alle middelen grote ruchtbaarheid aan geven in de media. Er kunnen 
maatregelen genomen worden om deze landen en ondernemingen te isoleren of deze machthebbers 
in hun persoonlijke bezittingen te treffen, door ze verbeurd te laten verklaren. De van een duurzame
economie bewuste consumenten, kunnen een belangrijke rol in spelen door een wereldwijde 
economische boycot. De machthebbers kunnen ook zichzelf isoleren of ergens asiel aanvragen in 
een nog overblijvende bananenrepubliek, door een soort schaamtegevoel, als ze dit gevoel nog 
kennen. De wil van de wereldgemeenschap is heel sterk, als er samengewerkt wordt.

Vermijden dat men komt tot toestanden, die door de gewone (EQ) rechtbank moeten worden 
beslecht, is de boodschap. Alles doen om geschillen in der minne op te lossen! Dit kan op 
termijn voorkomen worden door betere opvoeding, degelijk onderwijs,  het aanleren van goede 
communicatie en een liefdevolle, mensvriendelijke omgeving. Preventiebeleid door een goede 
en tijdige deskundige opvang voor probleemgevallen en veel begeleiding door wijze mensen 
zijn vereist en dit vraagt veel tijd en geduld. Boetes, gevangenisstraffen en repressie zijn heel 
zelden een oplossing. In hogere en internationale rechtbanken is het IQ-gehalte van de 
uitspraken doorgaans beter en goed geargumenteerd. Er ontbreekt nog rechtspraak op het 
hoogste niveau van een “wereldraad van wijzen” voor misdaden op lange termijn tegen de 
mensheid en delicten die het voortbestaan van onze aarde in het gedrang brengen. Hier zijn 
sancties tegen machthebbers zonder geweten nodig zoals isolatie of economische boycot.

E05 Geografische spreiding en migratie

Sedert honderdduizenden of miljoenen jaren dat de homo sapiens hier op aarde rondloopt, heeft hij 
al veel rondgezworven over de continenten, die vroeger een geheel vormden. Van een 
nomadenbestaan met jacht en visvangst en vruchten en planten die in het wild werden geplukt, 
evolueerde het naar bosbeheer en landbouw. Door grote klimaatveranderingen met ijstijden, 
overstromingen en vulkaanuitbarstingen, hebben de eerste mensen zich verspreid naar alle 
uithoeken van de wereld. Als ze zich niet aanpasten aan hun nieuwe omstandigheden stierven 
sommige soorten uit. Zo zijn er verschillende rassen, volkeren en talen ontstaan. 

Mettertijd is het “sapiens” – gedeelte van de mens in belang toegenomen. Het telen van grassoorten 
en de landbouw bracht de behoefte mee om zich te vestigen en grenzen af te bakenen. De heersers 
over volkeren en afgebakende gebieden werden als goden aanzien. Ook gaven godsdienst- en 
stammenoorlogen aanleiding tot grote volksverhuizingen (of migraties). Vele heersers gingen ook 
over tot rooftochten voor rijkdom, grondgebied, invloed en meer macht. Dit had dan op zijn beurt 
volkerenmoorden en nieuwe migraties voor gevolg. 



De volkeren met een hoger IQ – gehalte, hebben zich op deze wijze gevestigd in de meest 
vruchtbare delen van de wereld of op plaatsen waar belangrijke delfstoffen of drinkbaar water 
voorhanden waren. Om het werk uit te voeren, waren er slaven nodig, die werden ingevoerd uit 
“achtergebleven gebieden”. Dit was dan een ander soort migratie.

Slavenhandel is ondertussen officieel afgeschaft, rooftochten maatschappelijk niet aanvaard en er 
zou ook godsdienstvrijheid zijn. De heersers en de afgebakende gebieden zijn er nog altijd. De 
heersers werden slimmer en hebben een vloeibaar IQ – middel uitgevonden om hun invloed uit te 
breiden over de grenzen heen: geld. 

De gewone mens is slaaf geworden van het geld, rooftochten zijn vervangen door financiële 
operaties van kapitaalkrachtigen en de wapenhandel floreert door de godsdiensten tegen elkaar op te
zetten en door de mensen angst aan te jagen. Door toedoen van de mens, nemen volksverhuizingen 
(en migraties) nog toe en door klimaatveranderingen is de kans groot dat het nog erger wordt.

Wereldwijd is er ook de migratie naar steden, die steeds in omvang toenemen, zodat daar nu reeds 
de helft van de wereldbevolking leeft of overleeft, waarvan een groot deel op vuilnisbelten. De 
armoede en uitbuiting heerst dus niet enkel op het platteland van de “achtergebleven gebieden”, 
maar ook in en aan de rand van de vele steden. De financiering van kleinschalige land- en 
tuinbouwprojecten zou de mensen kunnen aanmoedigen om terug naar het platteland te trekken.

Ten gronde, echter slechts op lange termijn, kunnen de huidige problemen van migratie best 
aangepakt worden door de oorzaken ervan te vermijden, te lenigen of weg te werken. Een einde van
de armoede en grote ongelijkheid tussen veel armen en enkele rijken moet er komen door het 
financiële systeem te ontkrachten, alsmede door enorme wereldwijde inspanningen voor degelijk 
onderwijs en opvoeding en beheersing van de toename van de wereldbevolking, zoals in vorige 
hoofdstukken reeds werd aangegeven. 

Oorlogen en terrorisme worden vermeden door de mond te snoeren van populisten en 
volksmenners, die haat prediken en verdeeldheid tussen mensen veroorzaken. De consumenten 
kunnen er voor zorgen daar de vraag naar zogenaamde schaarse producten, waarvoor oorlog wordt 
gevoerd, zoals petroleum, edelmetalen of ertsen afneemt, omdat ze niet nodig zijn voor een zinvol 
leven en er milieuvriendelijke en duurzame alternatieven voor bestaan. Staten en grote 
ondernemingen, die de klimaatnormen tegenwerken of niet eerbiedigen, moeten geboycot worden.

Er zullen wel altijd onvoorspelbare natuurrampen gebeuren, die grote vluchtelingenstromen doen 
ontstaan naar veiliger gebieden en daarom is een degelijke onthaalpolitiek en solidariteit nodig in de
gebieden, waar ze naartoe gebracht worden of toekomen. Plaatselijke hulp in de thuislanden moet 
voorrang krijgen, als dat ook op lange termijn zinvol is. Ontwikkelingshulp moet belangeloos zijn 
voor wie ze levert en er voor zorgen dat er een plaatselijke leefbare economie kan door ontstaan. 
Internationaal moeten minimale normen worden opgelegd voor hulp aan achtergebleven gebieden. 
De staten en regimes, die zich hier niet aan houden, moeten verplicht worden om andere 
maatregelen te nemen, zoals opvang van vluchtelingen. Als we armoede niet ter plaatse in de arme 
landen lenigen, is het normaal dat deze mensen vluchten en naar hier komen!

Laten we ook niet vergeten dat vele IQ-mensen, die moeten herbronnen ten gevolge van stress –  of 
burn-out-toestanden of om af te kikken van verslavingen, tot rust kunnen komen en af geraken van 
hun luxe-consumptiegewoonten in de mensvriendelijke en hartverwarmende EQ – omgevingen van 
ontwikkelingslanden. Ook sommige vormen van ecotoerisme kan de plaatselijke bevolking 
economisch helpen. 



Buiten de rampen door natuurgeweld, werd en wordt migratie veroorzaakt door menselijk 
toedoen, zodat in die domeinen de werkelijke oorzaken moeten aangepakt worden. Daar deze 
maatregelen slechts een gunstige invloed op lange termijn kunnen uitoefenen, moet in 
afwachting beroep gedaan worden op de EQ – solidariteit van de mensen en staten, waar een 
hogere levensstandaard heerst, om onbaatzuchtige hulp te bieden, liefst in het thuisland en de 
culturele omgeving van de getroffen bevolking. Het is nodig dat er internationale regels komen 
om de welstellende staten te verplichten een minimale bijdrage te leveren voor 
ontwikkelingshulp aan deze arme landen.

E06 Samenleving en verbondenheid

Als we meer en meer incoherent gedrag bij individuen, het uiteenvallen van de gezinnen en de 
verdeeldheid binnen en tussen de staten vaststellen, kunnen we moeilijk ontkennen dat de westerse 
samenleving meer en meer gefragmenteerd geraakt. Er is een ontbindingsproces bezig op 
verschillende niveaus van de mensheid. De opsplitsing die er vroeger was tussen links en rechts, 
maakt plaats voor verdeeldheid tussen visies over open en gesloten samenlevingen. Uiterst links en 
uiterst rechts hebben raakpunten gevonden en keren zich, aangewakkerd door het populisme, tegen 
de gevestigde machten. Een eeuw geleden noemde men ze anarchisten. We zijn dus aan het 
ronddraaien.

Integratie van volkeren, rassen, godsdiensten, culturen en het zoeken naar evenwicht door 
verdraagzaamheid, lijken gefaald te hebben. Het recht op identiteit gaat gepaard met egoïsme of 
groepsegoïsme en daarvoor zou alles moeten wijken. Er worden muren opgetrokken, ieder voor 
zich en “ikke eerst”. Wensen wij niet meer samen te leven?

Er is een continue wisselwerking tussen wanorde en orde. IQ zorgt voor wanorde, waaruit nieuw 
leven en ontdekkingen kunnen voortspruiten en EQ voor orde en bezinning, rust, inertie of 
stabiliteit. Zij staan respectievelijk ook voor “tijd” (IQ) en “ruimte” (EQ), die beide nodig zijn voor 
zinvolle creaties in de (soms ijle) materie. IQ is verantwoordelijk voor fragmentatie (opsplitsing) en
EQ voor defragmentatie (of samenvoegen).  Als we willen dat de mensheid een zinvolle creatie 
blijft, zijn beide nodig. Het is dus niet wijs om voor het ene of het andere te kiezen en we moeten 
ondervinden wat best open of gesloten blijft of wordt. We kunnen niet zonder die cyclus omdat we 
voortdurend moeten bijleren. Laten we altijd positief naar de toekomst kijken. Angst en paniek zijn 
geen goede raadgevers en onheilsprofeten kunnen we best missen.

De manier hoe we samenleven en verbonden zijn is aan cycli onderhevig. Uiteindelijk moeten 
we leren samenleven niet alleen met ons gezin, maar ook met onze familie, met ons volk, de 
natuur, de wereld en het heelal. Eerst en vooral moet ieder met zichzelf beginnen om heel te 
worden, lichaam en geest samen te brengen en te houden en zich niet te laten fragmenteren 
door talrijke IQ-stoorzenders, die ons voortdurend proberen op te jagen.

E07 Hulp/zorg

Hulp in en zorg voor het huishouden, voor zieken en mensen met een beperking, zijn taken die van 
oudsher in het gezin, familie en in de naaste omgeving spontaan werden uitgeoefend. In de meeste 
landen en culturen is dat nog altijd zo. In de “ontwikkelde” westerse IQ – wereld is dit alles behalve
vanzelfsprekend geworden. Elkaar helpen en verzorgen wordt meer en meer “ge-outsourced”.



Vele mensen met meestal een menslievende EQ – ingesteldheid voelen zich geroepen om de leemte,
die is ontstaan in te vullen. Er zijn er die dat spontaan doen, maar de meesten hebben er hun beroep 
van gemaakt. 

Vele hulp – en zorgverleners doen dat met hart en ziel, maar anderen hebben in de geneeskunde en 
medicatie-industrie een middel gevonden om rijk te worden. Er worden monopolies ingesteld om te 
mogen helpen genezen en er worden veel patenten voor geneesmiddelen genomen. Het is op zich 
goed dat deze hulp en zorg niet aan kwakzalvers wordt overgelaten, zodat misbruik wordt vermeden
door sommige praktijken van de moderne sjamanen. Het is evenwel ontoelaatbaar dat deze 
monopolies en patenten er voor zorgen dat de nodige minimale hulp en zorg onbetaalbaar is 
geworden voor de gewone mensen en het grootste gedeelte van de wereldbevolking volledig 
verstoken blijft van medische zorgen.

Wereldwijd en voornamelijk in de westerse landen wordt er ook onvoldoende aandacht geschonken 
aan vele soorten psychologische ziekten van de bevolking, die nu in toenemende mate de kop 
opsteken. Het behandelen van dit soort ziekten vraagt veel geduld en expertise en kan niet (alleen) 
met pillen worden opgelost. Eerst en vooral moeten de IQ – oorzaken van deze ziekten worden 
aangepakt, zoals er in vorige hoofdstukken werd op gewezen en enkele hints reeds werden 
aangegeven.

Eens het onheil is geschied, is er in de hersenen en zenuwstelsel meestal onherstelbare schade 
aangericht. De juiste expertise om dit te behandelen is meestal niet voorhanden en vraagt veel tijd 
omdat de schade dikwijls door de opgejaagde IQ – tijd werd aangericht. Het overgrote gedeelte van 
degenen, die door deze ziekten getroffen zijn, verkeren in financiële moeilijkheden en als de familie
of vrienden niet bijspringen, kunnen zij de langdurige behandelingen niet betalen. De overheid (en 
dus de hele bevolking) moet dan opdraaien voor de mistoestanden, die door de IQ – high-finance 
werden geschapen.

Het terechte ongenoegen, meestal bij de jongeren zonder toekomstperspectieven, tegen de 
gevestigde machten veroorzaakt ook hevige reacties van vandalisme en terrorisme en roept om 
wraak. Ze laten zich gemakkelijk opjutten door onheilsprofeten, die zweren bij één waarheid en 
geloof, waardoor alles zou opgelost geraken. Deze mentale indoctrinatie zorgt voor veel psychisch 
gestoorde jongeren, die in hun opzet om zichzelf en de huidige maatschappij te vernietigen, niet te 
stuiten zijn.

Hier ook is de boodschap van preventief optreden van cruciaal belang: deze onheilsprofeten de 
mond snoeren (voor hen moet de vrije meningsuiting – door haat ingegeven – stoppen), signalen 
van radicalisme tijdig ontdekken, de jeugd zinvolle bezigheden en werk bezorgen en ze in een 
goede EQ – omgeving brengen, waar ze met empathische wijze mensen kunnen overleggen.

Het is kenmerkend voor deze tijd, hoezeer het belang van huisdieren is toegenomen. Zoogdieren, 
die genetisch dicht bij de mens staan en die nog over een onbevangen oer-EQ – gevoel beschikken, 
tenzij het ras (van sommige honden bijvoorbeeld) door IQ-manipulaties verknoeid werd, kunnen 
een welkome hulp zijn voor veel mensen, die menselijke warmte ontberen en het moeilijk hebben. 
Deze dieren, zoals katten en honden kunnen veel troost brengen, maar ook de warmte van een koe 
kan een goed gevoel terugbrengen. Deze dieren, die kort bij ons staan, moeten gekoesterd worden 
en zij zijn ons zeer dankbaar. Deze therapie door en met dieren kan ons veel helpen om het EQ – 
gevoel op peil te houden en te weerstaan aan de agressieve IQ – invloeden



Spontane hulp- en zorgverlening uit menslievendheid is op de teruggang ten gevolge van vele 
inadequate IQ – invloeden, die aan de bron moeten aangepakt worden.  Hulp en zorg worden 
meer en meer uitbesteed aan derden buiten de familiekring. Monopolies in de geneeskunde en 
patenten in de farmaceutische industrie moeten ingeperkt worden, omdat het grootste deel van 
de wereldbevolking daardoor van minimale hygiëne en geneeskundige zorgen verstoken blijft. 
De toename van psychologische ziekten wordt onbeheersbaar en de heling ervan van lange 
duur en onbetaalbaar. Onheilsprofeten profiteren van de onvrede met het establishment, 
waardoor vooral jongeren gebrainwasht worden. Een degelijk beleid van deradicaliseren aan de
bron is dringend en noodzakelijk. De EQ – warmte van veel huisdieren kan voor vele eenzame 
mensen tijdelijk soelaas bieden.

E08 Ontspanning

De gevolgen van onze manier van leven laten zowel lichamelijke als mentale sporen na. Er is 
regelmatig rust, ontspanning en beweging nodig om vitale functies van het lichaam te herstellen en 
de geest leeg te maken van de dagelijkse stress. Wat we in lichaam en geest niet gebruiken, sterft 
een langzame dood. We moeten ook altijd een doel hebben om zinvol te leven. Als ons werk ons 
doel wordt, kan dat gevaar inhouden als we ons enkel daarop focussen. Mensen, die geen werk 
hebben, hebben meestal niet alleen financiële problemen hebben maar ook mentale problemen 
omdat ze zich nutteloos voelen.

Mensen moeten zich regelmatig kunnen uitleven om de saaiheid en de dagelijkse sleur te vergeten 
en met volle teugen genieten van eten en drinken, van dansen, muziek en van feesten. Dit doet 
deugd en is allicht nodig om in evenwicht te blijven tussen IQ en EQ. Het kan wel een probleem 
worden als feesten, eten (vreten) en drinken (zuipen) het enige doel wordt in iemands leven en men 
zich daarop focust. Ook voor mensen, die daar beroepshalve mee bezig zijn, is het heel zwaar voor 
geest en lichaam. Showmensen en idolen hebben dikwijls een onmenselijk leven en takelen vlug af, 
ook als ze niet aan drugs verslaafd geraken.

Er zijn veel mensen, die een heel jaar toeleven naar grote feesten zoals carnaval en daar alles voor 
over hebben. Ook massamanifestaties met optredens van bekende idolen trekken veel mensen aan, 
die zich uitleven in ritmische muziek. Zolang dit met mate gebeurt, is er meestal geen probleem.

Als jonge kinderen worden beïnvloed en aangemoedigd door hun ouders of familie om in de 
showbusiness te gaan, aan schoonheidswedstrijden deel te nemen of kampioen te worden in een of 
andere sporttak, moeten daar ernstige vragen bij gesteld worden. Dit zou kunnen aanzien worden als
kindermishandeling. Als die kinderen niet slagen om de beste of de eerste te worden, kunnen ze 
voor de rest van hun leven gefrustreerd geraken, zichzelf als mislukkelingen voelen en trauma’s 
moeten verwerken.

Plezier maken, lachen en huilen kunnen ook helpen om te “ont-stressen”. Het is soms nodig om de 
opgekropte gevoelens hun vrije loop te laten gaan. In een gespannen bijeenkomst of vergadering 
over een flauwe grap gezamenlijk beginnen lachen (slappe lach), kan een andere betere wending 
geven aan het verder verloop ervan en er voor zorgen dat er een eerlijk compromis van komt, dat 
aanvaardbaar is voor alle partners.

Het echte leven mag niet alleen bestaan uit feesten, drinken, dansen en plezier maken. Er zijn vele 
zachtere manieren om tot rust te komen zoals meditatie, yoga-oefeningen, mantra’s beluisteren, in 
de natuur gaan wandelen, fitnessen of zich laten masseren. 



Uit stresstoestanden geraken door te sublimeren in gedichten, afbeeldingen of andere kunstuitingen,
is zeker meer aanbevelenswaardig dan in een discotheek op het ritme van Dj's mee te surfen en uit 
de bol te gaan op muziek met gekleurde lichtflitsen. Het is waarschijnlijk wel de moeite waard om 
dit eens mee te maken om na te gaan wat het best helpt om te ontspannen.  

Af en toe eens alles zijn vrije loop laten gaan, kan ontspannend werken, maar in onze IQ – 
wereld is het nodig regelmatig tot rust te komen, het knopje in het hoofd af te zetten en terug 
normaal te ademen, zodat men ook weer behoorlijk kan slapen. Het is van levensbelang om ons
brein dagelijks leeg te maken en te herbronnen. Ons lichaam zal dan ook de kans krijgen om 
echt te ontspannen.

05. Richtinggevende rol van SQ

S01 SQ (Spiritueel) en wil

Zonder dat ons bewustzijn (IQ) het beseft, leven we in vele werelden of dimensies tegelijk. We 
redeneren en voelen gewoonlijk in tegenstellingen van het ene of het andere, maar in werkelijkheid 
leven we in het ene en het andere. Het gaat hier ook niet over twee werelden, maar over een 
veelvoud van werelden. Men zou SQ kunnen voorstellen als singuliere punten, die al of niet 
verbindingen kunnen maken tussen verschillende soorten dimensies (zoals ruimte, tijd, energie of 
massa). 
SQ kan ook voorgesteld worden als een soort schakelfunctie tussen al die werelden. Als deze 
schakelaar perfect zou werken, zou ons bewustzijn geen onderscheid hoeven te maken tussen al die 
werelden. In het huidig stadium van evolutie, waarin de mensheid zich bevindt, is het niet haalbaar 
en ook niet wenselijk dat deze schakelfunctie perfect werkt. Hier is een leerproces voor nodig en 
moet een pad van geleidelijkheid worden bewandeld tot er een voldoende kritische massa in de 
mensheid bereikt is.

Tegenstellingen worden verbonden door de SQ – functie, omdat de uitersten en extremen  elkaar 
raken. In de politiek vallen uiterst links en uiterst rechts samen en ontmoeten elkaar in het 
populisme en anti-establishment - gevoel. Wanneer door de warmte vaste of vloeibare materie in 
gas, ionen of atomen wordt omgezet, wordt door de thermodynamische wet van entropie orde in 
wanorde omgezet. In de materiële FQ – wereld lijkt dit op een onomkeerbaar proces, maar in de 
geestelijke wereld wordt uit wanorde terug orde geschapen via denkbeelden, modellen en vormen, 
die aan de oorsprong liggen van materiële creaties zoals kunstwerken of lichamen van vlees en 
bloed.

Men denke ook na over schijnbare tegenstellingen, meestal onder IQ – invloed zoals:

– dichtbij of verafgelegen
– binnen of buiten
– wit of zwart
– open of toe
– warm of koud
– 0 of 1

of onder EQ – invloed zoals:

– plezier en verdriet (lachen/wenen)
– gelukkig en ongelukkig
– goed en kwaad



De mensheid heeft nog een heel lange weg te gaan en veel tijd nodig om dit principe te laten 
doordringen en om er eventueel gebruik van te kunnen maken. Ondertussen worden we overal 
geconfronteerd met virtuele tegenstellingen. 

We hadden het in vorige hoofdstukken reeds over ruimte (EQ) en tijd (IQ), die materie (FQ) 
scheppen als ze samenwerken en in fase zijn. Materie en anti-materie (geest) bestaan samen, maar 
het is de IQ – ervaring van de waarnemer, die de indruk heeft dat het zich in het ene of het andere 
bevindt. Onze (groeps)ziel (EQ) bevindt zich eerder in het ene en het andere.

De begrippen “doel of bedoeling” en “wil of wilsuiting” zijn ook belangrijk om te proberen SQ te 
begrijpen, omdat ze verbindingen kunnen maken tussen verschillende soorten dimensies. Als men 
over FQ – materie spreekt, wordt door de wetenschap aangenomen dat de lichtsnelheid een 
maximale snelheid zou zijn, die niet kan overschreden worden. Materie wordt helemaal 
gesublimeerd  of vergeestelijkt bij lichtsnelheid en materiële doelstellingen bestaan niet meer maar 
zijn wilsuitingen geworden, die geen tijd- en ruimte-grenzen kennen. De lichtsnelheid bestaat er 
niet en alles gebeurt onmiddellijk of het gebeurt niet en blokkeert. De wil kent geen grenzen en 
doordringt alle dimensies of werelden. De mensheid is nog onvoldoende in staat om het instrument 
van de wil (goed) te gebruiken. Het is geen “streven” naar een (materieel) doel, maar eerder loslaten
om een (geestelijke) wilsuiting waar te maken.

Er zijn altijd al veel mensen geweest, die een uitgesproken wil hebben en die duidelijk weten wat ze
willen. Hun waarheid is de wet voor iedereen. Ze doen alles en ontzien niets om hun doel te 
bereiken. Dit doel kan zowel materieel als ideologisch zijn. Bij de kinderen, die nu geboren worden 
en de jeugd, is de wil meer en meer dominant in hun karakter. Zij zijn zeer eigengereid en hun 
ouders hebben het meestal zeer moeilijk tijdens hun opvoeding. Een deel van hen worden autisten 
genoemd en er is veel psychologische bijstand voor nodig om hen meer socialiserend en 
communicatief te maken. Op termijn krijgen mensen met een uitgesproken wil in toenemende mate 
met allerlei ziekten van hersenen (verbinding tussen epi- en hypofyse) en zenuwstelsel (verbinding 
tussen hypofyse en de andere endocriene klieren/organen) te maken. Dit gebeurt als de wil 
geblokkeerd geraakt en zo kortsluitingen doet ontstaan, waardoor verbindingen in de hersenen stuk 
gaan en de isolatie rondom de zenuwbanen verbrijzeld wordt of fragmenteert. Als men te veel wil 
en meer wil dan men FQ – matig aankan en de wil zo geblokkeerd geraakt in de endocriene klieren 
van het lichaam, leidt dit onvermijdelijk tot ziekten zoals burn-out. 

Ook als het over staten of volkeren en hun leiders gaat, heeft men gelijkaardige verschijnselen. De 
wil van de leiders kan zodanig uitgesproken zijn dat de bevolking reageert als een massa robotten. 
Als hun wil niet kan worden gerealiseerd, verliezen de leiders (hypofyse) hun verbinding met de 
wereldgemeenschap (epifyse) , gaat het contact tussen leiders (hypofyse) en volk (endocriene 
klieren en organen) verloren en de robotten worden stekels, zoals bij een egel. De egel rolt zich op 
in een bolletje en sluit zich af van zijn omgeving. Op dezelfde manier verbreekt de staat of het volk 
de communicatie met de rest van de wereld en isoleert zichzelf. 

Om te vermijden dat wilsuitingen geblokkeerd geraken is het belangrijk om de evolutie van de 
uiteenlopende doelstellingen en wilsuitingen te begeleiden met het oog op meer convergentie en 
synthese van standpunten en zo te komen tot meer samenhang en eenheid. Uiteindelijk kan men 
komen tot gezamenlijke acties van een samengebundelde wil. De rol van SQ zal dan beter beginnen
doordringen bij de mensheid, we kunnen dan sommige tot nu toe onbekende dimensies of werelden 
leren ontdekken en kunnen wilsuitingen vrij rondstromen en tot realisatie komen.



S02 Convergentie

De wil is een belangrijke component van SQ omdat hij schakels tussen verschillende werelden 
opent en overal doordringt. Als het rondstromen van de wil wordt verhinderd zullen tegenstrijdige 
wilsuitingen elkaar blokkeren (wiskunde: de resultante van hun vectoren = 0) en leiden tot collectief
ongenoegen. Daar de wilsuitingen van individuen en volkeren overwegend gelegen zijn in het 
domein van het materiële, zijn de gevolgen ook materieel. Vandaar ontstaan vele (nieuwe) ziekten 
en ook collectieve planeetvervuiling.

Religieuze en mentale wilsuitingen, die vastgeroest geraken, hebben gevolgen in het spirituele 
domein en zijn oorzaak van psychologische afwijkingen. De door de wil gedreven mensen en 
volkeren zullen gestimuleerd moeten worden om samen gelijkaardige doelstellingen na te streven 
en zo een gezamenlijke wil te ontwikkelen. Dit is uiteraard een werk van zeer lange adem en vraagt 
veel expertise en geduld. 

Er zijn hiervoor verschillende niveaus in een plan van aanpak nodig, met op het hoogste niveau een 
wereldraad van wijzen, wat in vorige hoofdstukken reeds werd behandeld. Op het niveau van de 
dagdagelijkse hulp aan eenzijdig “wilsgedreven” kinderen, moeten sociale contacten, leren luisteren
en opbouwende communicatie worden ingebouwd in hun leven om sociale vaardigheden, zoals 
compromissen afsluiten, te ontwikkelen. Eens ze volwassen zijn zal deze aanpak niet veel meer 
helpen en moet naar andere hulpmiddelen zoals het leren beheersen van confrontaties, worden 
gegrepen.

Als er nauwelijks wilsuitingen zijn, zoals bij vele EQ – mensen, blijft men doelloos ronddraaien, 
eventueel met als enig doel dat de kinderen het misschien beter zullen hebben dan de ouders. Deze 
proberen het pad waarlangs de kinderen hun doel zouden kunnen bereiken te effenen, maar niet 
altijd op de manier die voor het kind het beste is. Als het kind zijn fysieke energie niet kwijt kan in 
aangepaste bedoelingen leidt dit tot ziekten zoals depressies. Deze mensen moeten geholpen 
worden om zin te geven aan hun leven en dat van hun kinderen. In vele gevallen werd hen door 
godsdiensten enkel hoop gegeven op een beter bestaan in het hiernamaals door zich aan bepaalde 
regels te houden. Hierin geloven zou wel een stimulans kunnen geven, als daar niet zoveel misbruik
zou van gemaakt geweest zijn en worden door de “vertegenwoordigers van god”, die alleen op hun 
eigen verheerlijking en macht uit zijn. 

In plaats van hen individuele beloningen in de hemel voor te spiegelen, zouden wijze mensen – die 
kunnen samenvatten wat het beste en liefst wat gemeenschappelijk is in de verschillende religies – 
het bestaan en belang van een groepsziel voor alle mensen en een gelukkig samenleven moeten 
proberen uit te leggen. Het is ook wenselijk het resultaat van hun vergelijkende synthese van 
godsdiensten, te toetsen aan de laatste stand van de wetenschappen.

Eens een gemeenschappelijk doel duidelijker wordt en een groot deel van de mensheid er achter 
staat, kunnen technieken worden ontwikkeld en aangeleerd om de (gezamenlijke) wil beter te leren 
gebruiken. Als de wilsuiting duidelijk is – niet in concrete of materiële maar in eerder in abstracte 
termen of door sublimeren –  is het nodig deze los te laten.

We weten reeds dat originele oplossingen voor uitdagingen en problemen dikwijls worden 
gevonden door het kader van de zoektocht te verruimen. Dit kader kan verruimd worden door het 
hoofd leeg te maken, tot rust te komen (of te gaan slapen), dan het probleem los te laten en zo 
komen de oplossingen soms vanzelf. De verbinding tussen hypo- en epifyse, die in deze 
rusttoestand tot stand komt, gaat gepaard met minder controle door de hypofyse over het eigen 
lichaam (of volk), maar is bevorderlijk om andere dimensies te ontdekken (door de epifyse) en 
verruimt op deze wijze het kader. 



Als de wilsuiting wordt geuit door een grote massa mensen (of vele volkeren) samen, zal deze ook 
beter doordringen en kunnen de doelstellingen op een meer efficiënte manier (voor de hele wereld) 
convergeren. Over dit soort technieken om met de wil te leren werken, zal in de komende decennia 
uiteraard nog veel onbevooroordeeld fundamenteel onderzoek nodig zijn.

Geblokkeerde wilsuitingen brengen veel onheil teweeg en daarom is het nodig het kader te 
verruimen om oplossingen voor talloze problemen van deze wereld te ontdekken en te 
convergeren naar gemeenschappelijke doelstellingen. Rustbrengende technieken en leren 
werken met de wil, voornamelijk door hele groepen van de wereldbevolking, kunnen de 
convergentie versnellen en meer samenhorigheid tot stand brengen. Onbevooroordeeld 
fundamenteel onderzoek is in dit domein dringend nodig.

S03 Synthesemodel

Synthese is in het oud-Grieks: samen plaatsen. Hoe kunnen we IQ, EQ, FQ en SQ samen plaatsen, 
nadat we hiervoor deze ingrediënten afzonderlijk hebben behandeld? In ieder geval kan SQ gezien 
worden als iets dat de eerste 3 abstraheert of sublimeert van uit onze wereld naar andere dimensies 
of werelden. Verleden en toekomst bestaan in SQ niet want er is geen tijd en er zijn geen 
afmetingen of afstanden, want er is geen ruimte. Pogingen om ons SQ voor te stellen zijn dus 
gedoemd om te mislukken, maar we kunnen wel proberen om er mee te leren werken.

IQ, EQ en FQ  kunnen we ons als een vlak voorstellen met enerzijds 2 trillende componenten en 
anderzijds massa of ontluikende massa. De IQ en EQ kunnen we als complementaire 
golfbewegingen beschouwen, die wanneer ze samenvallen, FQ doen ontstaan.

Door IQ zijn we bewust en dit zorgt voor verscheidenheid. Wij zijn ons bewust in de tijd en niets is 
tastbaar:
(zoals) kennis, planmatigheid, logica, wiskunde, geldstroom, kinetische energie, stroom van het 
leven, creativiteit, parate intelligentie.

Door EQ kunnen we voelen en dit zorgt voor eenheid. Wij voelen in de ruimte en niets is tastbaar:
(zoals) aantrekking (afstoting), liefde, samenhang, verbondenheid, buikgevoel, communicatie, 
intuïtie, harmonie, gravitatie, herinneringen, geheugen, inertie.

FQ bestaat slechts wanneer IQ en EQ samenvalt:
– het tastbare: planten, insecten, dieren, lichamen, organen, delfstoffen, massa en verschillende 
aggregatietoestanden van materie tot zeer etherische of ijle toestanden, die nog kunnen 
waargenomen worden en gemeten worden met elektronische microscopen of nog meer performante 
technologische instrumenten die nog worden uitgevonden. 
– en denkbeeldige: instinctmatige voorstellingen van (uit materie samengestelde) vormen en 
modellen zoals DNA-structuren.

De SQ – functie laat ons toe het kader van het IQ-EQ-FQ-vlak, waarin we ons normaal bewegen en 
leven, te verruimen door bepaalde aspecten uit andere soorten IQ, EQ en FQ van andere 
werelden/dimensies in ons op te nemen. Wetenschappers zoals fysici , die eerder denken dan 
voelen, zullen i.p.v. “IQ, EQ en FQ”  respectievelijk de terminologie “tijd, ruimte en massa” 
gebruiken. Voor planten zou het respectievelijk “creativiteit/aanpassingsvermogen, aantrekking van 
de zon en kleur/geur” kunnen zijn. 



SQ functioneert als het ware loodrecht op de IQ-EQ-FQ-vlakken in de verschillende dimensies, 
door tussen deze vlakken te schakelen of hiertussen doorgangs –  of singuliere punten te maken. 
Deze doorgangen kunnen slechts genomen worden als er evenwicht gevonden is in het vlak waarin 
men zich bevindt. Er is dus een stappenplan nodig, waarbij het uiteindelijk doel slechts geleidelijk 
duidelijker wordt.

Om het in mensentaal proberen uit te leggen, kan dit voorgesteld worden als een soort 
tetraëder (zoals een piramide maar met een driehoekig IQ-EQ-FQ – grondvlak) waarin men 
naar de top (op oneindig) toe kan laveren, bij middel van SQ. Essentieel is dat men de wil op 
een juiste manier hierbij leert gebruiken.

S04 Eenheid en verscheidenheid (0/1 en 1/0): RE

Door gebrek aan een adequaat model, zou men de indruk kunnen hebben dat het ultieme doel van 
mensen en mensheid er zou in bestaan de top van de tetraëder te bereiken en dat zo de eenheid zou 
bereikt worden. In de top en onderweg naar de top blijven eenheid en verscheidenheid samengaan 
en zijn er cyclische bewegingen van het grondvlak naar de top en omgekeerd. In onze wereld zijn 
deze bewegingen gekend als wetten van actie en reactie of weerkaatsing en absorptie van het licht.

Het beginsel dat hier aan de grondslag ligt zou het wederkerigheids – of herverdelingsbeginsel 
kunnen genoemd worden of in de wiskunde: reciprociteit of het omgekeerde van een breuk. In 
computertermen zou het een soort reset-knop kunnen zijn. Kortweg kan het RE genoemd 
worden. Het komt er dus niet op aan een of andere top te bereiken maar een juist evenwicht te 
vinden in iedere fase van de cyclus. Bij iedere cyclus wordt een andere tijd-ruimte geschapen 
met een andere soort IQ en EQ. Dit soort evenwicht is dynamisch en ogenblikkelijk en herstelt
automatisch het onevenwicht dat door de wil of SQ werd veroorzaakt. De cyclus verloopt ook 
anders naargelang de tijd-ruimte (IQ en EQ) en graad van materialisatie (FQ), waar de 
waarnemer zich in de tetraëder bevindt.

 Enkele voorbeelden:

– er is geen onderscheid tussen individuele en collectieve belangen 
– een verschil tussen “binnen” en “buiten ons” bestaat niet
– lichtjaren en afmetingen in de kern van een atoom komen op hetzelfde neer
– in het heelal zijn zwarte gaten met witte gaten onlosmakelijk verbonden 
– individualiteit bestaat niet zonder samenhorigheid
– “karma” is een voortdurend zoeken naar evenwicht van individuen en gemeenschappen
– in een orkest of koor, die samen muziek maken, gaan eenheid en diversiteit samen



S05 Schema



Het schema hierboven is een stuk van een oneindig grote boog van een perpetuum mobile dat 
tezelfdertijd in twee richtingen draait: naar 0/1 (= 0) en naar 1/0 (= oneindig). In de richting van het 
defragmenteren werkt het rad als een soort betonmolen, die alle afval-aggregaten concretiseert in 
nieuwe materie, soms, spijtig genoeg, aaneengeregen door aan het brein ontsproten sofismen. Het 
rad, dat draait in de andere richting van het sublimeren, zorgt voor integratie van de geestelijke 
verworvenheden door het collectief “creatief voelen” uit de verschillende werelden in een 
overkoepelend “Alles/Niets”, dat geen begin en geen einde kent. Door het reciprociteitsbeginsel 
(RE) worden de geestelijke verworvenheden continu omgezet in nieuwe materie en herstelt continu 
ieder onevenwicht. De SQ – knooppunten maken doorgangen tussen verschillende 
werelden/dimensies, die slechts kunnen genomen worden als de entiteit van de dimensie in FQ tot 
evenwicht is gekomen, zodat een gezamenlijke wil van die entiteit ontwikkeld is. Deze door de wil 
geschapen evoluties zorgen voor een nieuw SQ – onevenwicht, dat door het RQ ogenblikkelijk 
evenwichtig wordt gemaakt. Dit zijn dus dynamische processen.

06. Vanuit evenwicht tussen IQ, EQ en FQ : sublimeren

In het IQ-EQ-FQ – vlak van de entiteit “mensheid” stellen we een overheersende en ongebreidelde 
IQ – invloed vast, die bovendien nog sterker wordt door IQ – versterkende FQ – creaties waardoor 
de mens dreigt zichzelf uit te schakelen. Anderzijds laaien bij een groot deel van de 
wereldbevolking de emoties op, door valse informatiestromen van financiële machten, potentaten 
en onheilsprofeten, die nog meer macht willen verwerven enkel voor hun eigen belang. Er werden 
hiervoor enkele hefbomen aangegeven om IQ en FQ te beheersen en rust te brengen bij de 
overgrote EQ – meerderheid van de mensheid.

Het is nog een lange weg om binnen de mensheid evenwicht te vinden en een kritische massa van 
evenwichtige en wijze mensen te bereiken.  De weg via IQ door defragmenteren of assembleren van
FQ – onderdelen, die onder IQ – impuls worden gemaakt, brengt de toekomst van de hele mensheid
in gevaar en dreigt ons verder om te vormen tot robotten en slaven. Dit allemaal omdat egoïstische 
IQ – enkelingen hun materialistische honger zouden kunnen bevredigen. Dit brengt veel afval 
teweeg en uitputting van menselijk potentieel en grondstoffen.

Geleidelijk kan in de mensheid een gezamenlijke wil ontwikkeld worden om uit het ronddraaien in 
het IQ-EQ-FQ – vlak te geraken door sublimatie via EQ.  FQ – creaties vanuit ons EQ – gevoel 
hebben een “hart” en zorgen er spontaan voor dat de wereldbevolking gelukkiger wordt met respect 
voor alle levende wezens en de natuur. Het hart kan ook de toename van de wereldbevolking onder 
controle houden, zodat er slechts kinderen op de wereld komen, die gewenst zijn en die kunnen 
genieten van een goede opvoeding en degelijk onderwijs, wat nodig is om hen een toekomst te 
kunnen bieden. Zulke kinderen zijn FQ – creaties vanuit EQ. Voor creaties, die ervoor zorgen dat 
honger en ziekten uit de wereld worden geholpen, is dat eveneens het geval. Ook kunstuitingen zijn 
creaties van vormen, beelden, kleuren en muziek vanuit het gevoel en maken veel mensen gelukkig.
Zij brengen evenwicht met respect voor samenhorigheid en verscheidenheid.

Er zijn van oudsher altijd al wijsgeren geweest zoals Plato of Aristoteles. Tegenwoordig zijn onder 
de politieke of wetenschappelijke figuren ook veel wijze mensen zoals Gandhi, Einstein, 
Gorbatsjov, Obama of Merkel. Door het internet en media verspreiden vele mensen “zonder naam” 
meer en meer evenwichtige wijsheid (IQ en EQ samen), die voor alle mensen bestemd is en zij 
beschouwen deze wijsheid niet als hun eigendom. De wijsheid heeft geen oorsprong, komt van 
overal en verspreid zich over heel de wereld. Er zijn ook regelmatig cycli met stoorzenders van 
onwijsheid en leugens, maar een gezamenlijke wil van solidariteit zorgt steeds voor zelfregulering 
om deze nonsens uit te schakelen.



Nadat in de eigen IQ-EQ-FQ – wereld van de mensheid evenwicht is gevonden met de hulp 
van wijsheid van vele mensen, die overal circuleert, kunnen we door sublimatie uit het 
ronddraaien geraken met onze gezamenlijke wil en evolueren naar een betere wereld, waarin 
de mensen kunnen gelukkig zijn en waardoor alle leven op aarde en de natuur met veel zorg 
kan worden gekoesterd. 

07. Enkele bijzondere aandachtspunten

0. Gebruikte methode

In dit boek werd een analyse-methode uiteengezet, steunende op enkele fundamentele invalshoeken 
en beginselen, om gebeurtenissen en evoluties te observeren en richtingen aan te geven om op een 
evenwichtige manier uit zich steeds herhalende mistoestanden in deze wereld te geraken. Deze 
methode en beginselen zijn niet te nemen of te laten, maar kunnen, naast andere methoden voor 
analyse, voor vele mensen een hulpmiddel zijn om vernieuwende ideeën los te maken.

Vele analyses en hefbomen voor verandering in dit boek zijn niet nieuw, kunnen ook elders worden 
gevonden. Er is een soort telepathische verspreiding van vele ideeën over heel de mensheid. In het 
algemeen ervaar ik wel dat een overkoepelende interdisciplinaire aanpak, zonder enige 
vooringenomenheid, ontbreekt. De afwezigheid van meetbaarheid of vaststelling van feiten met 
onze normale zintuigen of met gesofistikeerde wetenschappelijke toestellen, mag geen alibi zijn om 
een invalshoek a priori uit te sluiten. Ook een wetenschappelijke waarnemer, bevindt zich altijd in 
een of andere dimensie en kan dus het geheel niet waarnemen.

1. Wijze mensen

Wijsheid is een evenwichtige instelling, waarin zowel voelen als denken elkaar aanvullen. Te veel 
meisjes en vrouwen zijn te lang verstoken geweest van onderwijs en daardoor is de mensheid te 
eenzijdig geëvolueerd naar een mannenmaatschappij, gestuurd door het zogenaamd “intellect”. Er is
reeds een evolutie bezig, waarbij veel mannen hebben leren voelen als vrouwen en omgekeerd veel 
vrouwen leren denken als mannen. Dit zou het recept moeten worden voor de toekomst om in een 
wereld te kunnen leven van wijze mensen. In het verleden en nu nog altijd, wordt opgekeken naar 
wijsgeren, profeten en politici (enz.), die “toevallig” praktisch allemaal mannen zijn. Op het 
hoogste niveau van de mensheid moet er een team (“hoge wereldraad van wijzen”) komen van 
wijze mensen, die kunnen luisteren naar alle lagen van de wereldbevolking en die beginselen 
uitstralen en uitdragen, waardoor de mensheid gelukkiger wordt en leert om in harmonie met de 
natuur te leven.

2. Macht

Macht kan worden uitgeoefend in open of in gesloten omgevingen. Financieel-economische 
grootmachten en godsdiensten opereren liefst wereldwijd zonder grenzen, terwijl naties en volkeren
grenzen hebben gemaakt om hun locale macht te beschermen. Deze machten worden uitgeoefend 
naast elkaar. Naties hebben wereldwijd samenwerkingsverbanden met andere naties voor materies 
waar ze samen beter van worden en er bestaan vele internationale organisaties en verdragen tussen 
landen. In principe zouden de naties afzonderlijk binnen hun territorium en via hun internationale 
organisaties, het wereldwijd moeten voor het zeggen hebben, de financiële, economische en mens-
gerelateerde of persoonsgebonden problemen moeten regelen, maar niets is minder waar. 



In de praktijk worden de staten ernstig beïnvloed en gedomineerd door de financiële grootmachten 
en eveneens door de godsdiensten omdat deze juist geen grenzen kennen of er willen van weten. De
geldstromen en religieuze stromingen hebben een grote impact op politieke wereldleiders en de 
instellingen van staten en internationale organisaties. Bovendien tiert de corruptie hier weelderig.
De verdragen en wetten die tot stand komen in parlementen worden voorgekauwd door grootbanken
en multinationals, die niets ontzien in hun honger naar nog meer geld en macht. De predikers en 
missionarissen dragen hun geloof wereldwijd uit en priesters, imams of goeroes zorgen ervoor dat 
hun leer en geboden worden nageleefd. Voor vele mensen hebben de regels van hun godsdienst 
absolute voorrang op alle andere regels.

Er ontbreekt op het internationaal niveau van de staten een hoog overlegorgaan met wijze mensen 
met een toekomstvisie en ook met bindende en afdwingbare besluitvorming, die de zorg dragen 
voor het welzijn van de wereldbevolking en natuur op lange termijn. We hebben geen valse 
profeten, corrupte politici, populisten of andere machtswellustelingen nodig, maar wel wijze 
mensen en zo zijn er genoeg. Betere opvoeding en onderwijs zorgt voor meer weerbaarheid van de 
gewone mens. Er is nog voor vele generaties veel werk aan de winkel om ze minder beïnvloedbaar 
te maken en te zorgen dat mensen weten wat ze eigenlijk zelf willen.

3. Democratie en leren keuzes maken

De overgrote meerderheid van de wereldbevolking is emotioneel en zeer beïnvloedbaar en daar 
wordt veel misbruik van gemaakt. Vele mensen zijn zich onvoldoende bewust van hun macht als 
consument en van de macht die ze hebben als ze samen en solidair zijn. Zij moeten zich ook niet in 
een rol als werknemer laten duwen, zich afhankelijk voelen van de goodwill van banken of van hun 
smartphone en hun toevlucht niet zoeken tot drugs als het leven hun geen uitkomst schijnt te bieden.
Er wordt door allerlei grootmachten veel poker gespeeld en onwaarheden de wereld ingestuurd. Wij
moeten ons niet laten vangen door al deze manipulaties. Meer verspreid en beter onderwijs moeten 
hiervoor garant staan. Hieraan is nog altijd een schrijnend tekort, vooral in de “derde” wereld.

Democratie is aan een grote update toe of loopt het gevaar door dictaturen en protectionisme 
vervangen te worden. Verkiezingen voor staatsleiders en volksvertegenwoordigers brengen niet de 
juiste personen aan de macht, alhoewel het volk de leiders kiest, die een afspiegeling zouden zijn 
van mentaliteit van en de gevoeligheden bij de bevolking. Er zijn al veel voorbeelden van referenda 
in verschillende landen en het gebeurt regelmatig dat in regelgevende fora vertegenwoordigers door
loting worden aangesteld. Dit zou een betere afspiegeling kunnen geven van de wensen van de 
bevolking, in de mate dat de vragen die aan de bevolking worden gesteld, gepaard gaan met een 
juiste analyse van de gevolgen op korte en lange termijn ervan. Ook het resultaat van de loting moet
representatief zijn voor de samenstelling van de bevolking. De bevolking moet ook juist ingelicht 
worden over de gevolgen van de gemaakte keuzes voor de rest van de wereld. De besluiten zouden 
daarom ook moeten getoetst worden aan de principes voor het samenleven, waarover de hoge 
wereldraad van wijzen het eens is geraakt. Dankzij een juist gebruik van het internet voor deze 
bevragingen moeten dergelijke procedures mogelijk worden. Elke vorm van belangenvermenging 
of corruptie moet streng worden beteugeld. De macht en de echte wil van het volk kan aldus op een 
dergelijke manier beter geëerbiedigd worden.

4. Gezondheid en natuur

Stress, drugs, desinformatie, ondervoeding of slechte voeding, gebrek aan drinkwater en hygiëne 
zijn grote boosdoeners voor de mentale en fysieke gezondheid van de mensheid. Het zijn dikwijls 
verkeerde mentale beïnvloedingen en de traditioneel/cultureel/religieuze ingesteldheid, die aan de 
oorsprong liggen van fysieke problemen. 



Degelijke opvoeding, onderwijs en opleiding kunnen hier veel aan verhelpen. Multinationals die op 
industriële schaal voedingsproducten fabriceren moeten strengere kwaliteitsnormen opgelegd 
krijgen en kleinschalige bio-bedrijven ondersteund om gezonde voeding aan te bieden. De reserves 
aan drinkwater mogen niet in handen vallen van internationale monopolies, die er enkel op uit zijn 
om zichzelf te verrijken. Normen voor afvalverwerking en recyclage moeten wereldwijd worden 
opgelegd. Ook een betere controle op de aangroei van de wereldbevolking kan veel problemen voor
de toekomst voorkomen.

De geneeskundige wetenschappelijke sector kan veel ziekten genezen, maar preventief optreden 
moet de voornaamste boodschap zijn. Het mag geen consumptiegeneeskunde worden, waarbij veel 
winst wordt gemaakt door de farmaceutische sector, die in de westerse wereld veel mensen nog 
zieker maakt door onjuiste informatie over het gebruik van de medicatie of door bijwerkingen. De 
farmaceutische multinationals moeten door de internationale gemeenschap verplicht worden om 
gratis medicatie ter beschikking te stellen voor derdewereldlanden, zo gauw de ontwikkelingskosten
van het geneesmiddel teruggewonnen zijn. Patenten voor lange duur en royalty's zijn uit den boze 
en moeten verboden worden. Vele ziekten kunnen voorkomen worden door ons hoofd genoeg rust 
te gunnen en het teveel aan rommel, dat ons wordt opgedrongen, regelmatig te verwijderen. Van 
kindsbeen af moeten we leren om filters in te bouwen om beter te kunnen observeren en zo juiste 
keuzes te kunnen maken voor wat we echt nodig hebben. Ook kan het niet de bedoeling zijn dat we 
gedoemd worden om langer te leven als dat gepaard gaat met toenemend dementeren of als we ons 
als robotten gaan gedragen.

We moeten leren samenleven met de andere levende wezens op onze planeet en ons leren één 
voelen met de natuur, die ook zorgt voor onze eigen gezondheid. Er zijn reeds verschillende normen
tot stand gekomen, o.a. diegene die de klimaatverandering door toedoen van de mens zouden 
kunnen beheersen. Mede door dit soort impulsen zou een ongebreidelde wereldhandel beter onder 
controle kunnen gehouden worden door alle kosten (inclusief milieuvervuiling en menselijk leed) 
door transport en vervoer te doen betalen, zodat plaatselijke economieën kunnen herleven of 
overleven en nutteloos transport wordt vermeden. Vele bindende internationale afspraken zijn nog 
nodig om te vermijden dat in het algemeen het leven van planten en dieren in stand wordt 
gehouden. Er is een wereldwijd opleidingsprogramma nodig, dat ons leert omgaan met de natuur en
ons leert hoe onze wereld te beschermen tegen verdere verloedering. De hoge wereldraad van 
wijzen zou hiervoor de nodige afdwingbare initiatieven moeten nemen.

5. Armoede/rijkdom en vluchtelingen

Natuurrampen, oorlogen en terrorisme kunnen oorzaak zijn van het ontstaan van 
vluchtelingenstromen. Sommige natuurrampen kunnen we vermijden o.a. door maatregelen inzake 
klimaatverandering. De oorzaak van oorlogen en terrorisme is, naast mentale en fysieke 
machtshonger van enkele potentaten, meestal armoede en de ongelijke verdeling van de rijkdom. 
De oorzaken moeten aangepakt worden, anders blijven we dweilen met de kraan open. Als er 
vluchtelingenstromen ontstaan, zou eerst moeten nagegaan worden of het land, vanwaar ze komen 
nog leefbaar is en/of het onheil plaatselijk nog kan hersteld worden door een internationaal 
hulpprogramma. Adequate ontwikkelingshulp kan veel miserie voorkomen en hier zijn 
internationale regels nodig voor een minimum bijdrage aan dergelijke programma's. Eventueel kan  
aan de staten de keuze overgelaten worden tussen vluchtelingen opvangen of bijdragen aan 
ontwikkelingsprogramma’s. De vlucht van het platteland naar grote steden, waar velen hopen aan 
werk te zullen geraken, moet worden ingedijkt. Vele steden worden oncontroleerbaar, vuilnisbelten 
en centra van misdaad. 



Het platteland moet terug aantrekkelijk gemaakt worden, in derdewereldlanden met kleinschalige 
landbouwprojecten en goede verbindingswegen. In de westerse wereld is er nood aan bossen en 
natuur – en ontspanningsgebieden. Voor wonen en werken zal er over gewaakt worden, dat niet nog 
meer beslag wordt gelegd op landbouw- en natuurgebieden. In derdewereldlanden kan een 
duurzaam ecotoerisme zorgen voor een leefbare plaatselijke economie.

Om armoede aan te pakken, moet de rijkdom beter verdeeld worden. Wie inspanningen levert, moet
daarvoor beloond worden, maar dit mag niet ondermaats of buitensporig zijn. Zinnig werk voor 
iedereen is een nobele doelstelling, maar als het alleen de bedoeling is om daarmee geld te 
verdienen, is men verkeerd bezig. Werk moet ook gelukkig maken. Inertie moet niet beloond 
worden, maar wie ziek wordt of door tegenslag zonder inkomen valt, moet geholpen worden door 
een sociaal zekerheidssysteem. Ook hiervoor zijn internationale afspraken nodig om die 
“vluchtelingen” de wind uit de zeilen te nemen, die er enkel op uit zijn om van dit systeem te 
profiteren.

6. Vermogen en geld

Concentraties van kapitaal zijn uiteraard nodig voor grote investeringen, maar hier moet betere 
regels en controles vermijden dat doelstellingen worden nagestreefd, die de mensheid en de wereld, 
ook op lange termijn, niet ten goede komen. Openbaar maken van de voornaamste gegevens van 
deze ondernemingen, die het milieu, de werknemers, de gebruikers of consumenten van de 
producten aanbelangen is van groot belang. Er moet kunnen opgetreden worden tegen evoluties, die
schadelijk kunnen zijn voor de wijde menselijke en natuurlijke omgeving van deze ondernemingen. 
Er moeten veel vragen gesteld worden bij evoluties naar meer kapitaalintensieve en gesofistikeerde 
technologie om menswaardige arbeid uit te schakelen, als daardoor armoede wordt geschapen. 
Kapitaal dat verborgen blijft in belastingparadijzen en geen bijdrage levert voor welzijn en welvaart
van de mensheid, moet worden geblokkeerd en verdeeld om de armoede in de wereld tegen te gaan.
Verder moeten fiscale regels worden geharmoniseerd op wereldschaal, zodat zowel vermogens als 
arbeid een juiste bijdrage leveren in de herverdeling van de rijkdom. 

Geld is zo vluchtig geworden dat het risico groot is dat dit gaat verdwijnen door het uitschakelen 
van netwerken van computers van banken, door sabotage, hacking of door natuurrampen zoals 
zonnewinden. Dit zal dan voornamelijk erg zijn voor diegenen die veel geld hebben, als zij geen 
voorzorgen namen om hun geld te investeren bijvoorbeeld in vastgoed of edelmetalen. Als het geld 
weg is, heeft dit als voordeel dat al het vals en virtueel geld verdwijnt en ligt de weg open voor 
ruilhandel. Het is dan nodig vernieuwende systemen te ontwerpen voor een eerlijke waardering van 
goederen en diensten, waarbij meer aandacht wordt geschonken aan menselijke, culturele, artistieke
en natuurlijke rijkdom. Als de economen zich hierin willen verdiepen, zullen ze ontdekken dat er 
veel meer domeinen voor ruilhandel bestaan, dan tot nu toe wordt mogelijk geacht. Als we niet in 
een vacuüm willen vallen, moeten we meteen met experimenten beginnen in domeinen waar 
ruilhandel niet gebruikelijk is. Een wereldwijd kadaster van eigendommen kan meer duidelijkheid 
brengen in hetgeen ter beschikking zou kunnen gesteld worden om armoede te bestrijden.

Financieel-economische krachten, die voornamelijk werkzaam zijn op een voor de wereld 
verborgen niveau, accentueren voortdurend, ten voordele van het profijt van enkelingen, dualiteit en
tegenstellingen doorheen de wereldbevolking en belemmeren het convergeren van wilsuitingen van 
en solidariteit tussen de volkeren. Hierdoor blijven we altijd maar ronddraaien en wordt het 
sublimeren bemoeilijkt. Meer wereldwijde openheid moet deze barrières en schilden, waarachter 
deze krachten zich verschuilen, afbreken. Dit is allicht de belangrijkste hefboom om de wereldwijde
en onmenselijke kloof rijk/arm te dichten. De evolutie om deze verborgen gevestigde machten beter
bloot te leggen, is gelukkig reeds volop bezig.



7. Waarderen, vertrouwen en geloven

In de mate dat de bedoelingen en willen van mensen en volkeren convergeren zou er geleidelijk 
meer eenvormigheid en overeenstemming over de waarde der dingen kunnen komen. Dit is evenwel
een langetermijnvisie. Voornamelijk het gebrek aan vertrouwen verhindert snellere convergentie. Er
wordt teveel verborgen, geshowd en valse informatie verspreid. 

Voor goederen in het algemeen geldt een economische wet van vraag en aanbod. Dikwijls wordt de 
indruk gewekt dat er schaarste is om de waarde van goederen op te drijven en is de perceptie bij de 
meeste mensen dat er dan schaarste is. Bovendien worden goederen aangepraat, die we niet nodig 
hebben. Deze waardeschalen worden dus volledig misvormd. 

Ook bestaan er geen waardeschalen voor geluk, geestelijke of lichamelijke gezondheid, cultureel 
erfgoed, vriendelijkheid of hulpvaardigheid van een volk, liefde in het algemeen en gelijkaardige 
menselijke waarden en dit is ook heel moeilijk of niet in geld uit te drukken. Eventueel kan hier aan 
een soort ruilhandel worden gedacht in het kader van menselijke solidariteit of menselijkheid. Als 
de mensen zich spontaner leren uiten en geen afsluitingen maken omdat ze bang zijn, zal hier veel 
vooruitgang kunnen gemaakt worden en een klimaat van vertrouwen worden geschapen. Naarmate 
dit klimaat beter wordt, zal de mensheid ook meer met het hart, samen met de wil en de juiste 
bedoelingen, kunnen geloven.

De waardeschalen zowel voor goederen als voor “menselijkheid” verschillen van mens tot mens, 
van volk tot volk en van streek tot streek. Op heel lange termijn zullen ze hopelijk convergeren, 
maar ondertussen kunnen ze stapsgewijze naar elkaar toegroeien. Globalisering op basis van 
menselijkheid, vertrouwen en solidariteit met arbitrage op wereldniveau door wijze mensen zou een
oplossing moeten bieden om alles wat bestaat juister te waarderen en te geloven in de toekomst van 
de mensheid.

8. Evenwicht tussen integratie en separatisme

Zoals bij individuele personen het steeds een zoektocht is naar evenwicht tussen het eigen zelf en de
familiale en sociale omgeving, hebben vele volkeren het moeilijk met het zoeken naar evenwicht 
tussen het eigen volk en de andere volkeren in deze wereld. Vooraleer dit probleem op wereldschaal
aan te pakken, moet eerst zoveel mogelijk nagegaan worden welke evenwichten door overleg op het
lokale vlak kunnen bereikt worden in familieverband, het dorp, gemeente, provincie of gewest.

Koerden, Catalanen, Basken, Schotten, Vlamingen en zoveel andere volkeren in deze wereld 
worstelen enerzijds met de behoefte aan eigen autonomie en het streven naar afgebakende 
territoriale grenzen en anderzijds met vormen van samenwerking met andere volkeren, culturen, 
religies, handel, taalgemeenschappen enz. Er zijn ook samenwerkingsverbanden zoals de Sovjet-
Unie, die uiteengevallen zijn of dreigen uiteen te vallen zoals EU met uitstap van de UK. Dit 
veroorzaakt allemaal grote verwarring.

De lijm die volkeren en mensen aaneenhoudt kan van diverse aard zijn en het kan evenzeer een 
koningshuis, religieuze meester, gewoonten, economisch egoïsme of een of ander idool zijn dat 
mensen samenhoudt. Als vele soorten lijm samenvallen, kan men van een volk spreken, dat zich dan
meestal ook territoriaal afbakent. Waar onvoldoende soorten lijm aanwezig zijn heeft dat volk 
meestal moeilijkheden met zijn identiteit en is er steeds een collectief gevoel van onbehagen, dat 
soms oorzaak kan zijn van anarchie en terroristische daden tegen de overheid, waar het door 
historische beslissingen is ondergebracht.



Integratie van volkeren is een moeilijk proces, dat veel tijd vraagt. Op termijn zou samenhorigheid 
en solidariteit territoriale grenzen moeten overwinnen. Men zou zich bijvoorbeeld niet moeten 
tekort gedaan voelen omdat er een geldstroom van rijke naar arme gebieden gaat of omdat een 
ander volk een ander taal spreekt, andere gewoonten of godsdienst heeft. Er moet wel een 
wereldwijde attitude komen van begrip en respect voor elkaar. Men moet niet automatisch denken 
dat de eigen waarheid altijd de juiste is. 

In deze tijd van wereldwijde communicatie moeten er meer en voor iedere soort van lijm 
aangepaste overlegplatforms komen om volkeren dichter bij elkaar te brengen, zodat mettertijd 
duidelijker wordt over welke materies de wil tot samenwerking bestaat en waar er nog veel werk is 
om dichter bij elkaar te komen. Territoriale grenzen moeten niet noodzakelijk en liefst niet absoluut 
(zwart/wit) te zijn voor alle soorten bevoegdheden samen! Deze grenzen mogen ook niet met 
(militair ) geweld worden afgedwongen. 

Het zou goed zijn een inventaris te maken van alle soorten bevoegdheden zoals landsverdediging, 
onderwijs, handel, godsdienst, gezondheid, wonen, klimaat, afval, honger enz. Telkens kan een 
groep of volk zich dan aansluiten om samen te werken met anderen in een of andere bevoegdheid 
en dit wordt dan best wereldwijd georganiseerd. Per soort bevoegdheid kunnen dan gespecialiseerde
“politieke” overheden ontstaan. De mensen geloven niet meer in de huidige vorm van politiek 
voeren met politici die denken dat ze alle soorten problemen aan kunnen. Onze aarde is ook te klein
voor verdere ongebreidelde versnippering! 

Als men dan begint in te zien dat samenwerking in sommige domeinen meer voor – dan nadelen 
heeft, kan men zich bezinnen over samenwerking in andere domeinen. In ieder geval moeten in alle 
domeinen ook mensonwaardige toestanden uit de wereld worden geholpen. Dit moet kunnen 
afgedwongen worden door een wereldwijde grondwet, onder supervisie van wijze mensen.

                                                       **********

Ondanks de gevaren voor catastrofes, die op de mensheid en op onze wereld afkomen, meen ik niet 
dat er redenen zijn om te panikeren. We mogen tot op een bepaalde hoogte vertrouwen op een soort 
zelfregulering en cycli in de evoluties, zodat alles na enige tijd weer op zijn plooi valt. In dit boek 
staan enkele ideeën voor verandering en om veranderingen vlugger tot stand te brengen. Evenwel 
moeten we zelf op alle vlakken initiatieven nemen en hefbomen ontwikkelen om uit het ronddraaien
te geraken naar een betere wereld.  Andere mensen moeten ook hiertoe aangespoord worden.
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