MENS - MARKT
EN
EUROPA
Van schrikbeeld naar wensbeeld

Primair is het besef dat het ideaal, of wensbeeld,
noodgedwongen uit de realiteit voortkomt.
Hans Feddema
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Bijzondere boeken
- Robopaten - Lewis Yablonski
- De nieuwe burgeroorlog - Ulrike Guérot
- Warum schweigen die Lämmer? - Rainer Mausfeld
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DE VRIJE MARKT
Een weerzinwekkende wereld
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De zeven bedreigingen volgens Boaventura de Sousa (socioloog en oprichter van
het Wereld-sociaalforum en Transform Europe)
1 - Desorganisatie van de staat
2 - Destabilisering van de democratie
3 - Vermarkten van kennis
4 - Vernietiging van de natuur
5 - Devaluatie van arbeid
6 - Criminalisering van het sociaal protest
7 - Kolonialisering van de ideeën in de hoofden van andersdenkenden (?)

DE ACHTSTE SCHEPPINGSDAG
Een superras van ‘aangepaste’ mensen

Een wereld van gladde perfectie, bevolkt door mensen op maat.
Maar ook een wereld zonder wijsheid, schoonheid of goedheid, gecontroleerd door een
superbrein dat het menselijk vernuft verre zal overtreffen.
Waarschuwing voor een nieuwe, griezelige samenleving.

De nieuwe ontwikkelingen zullen ons grotere machtsmiddelen geven tot op het niveau van de menselijke
psyche, de menselijk geest en de menselijke identiteit.

Wat valt er te zeggen tegen vormen van kunstmatige
intelligentie, die medici, juristen, technici, economen
en politici zullen helpen het zo complexe, moderne
leven eﬃciënt te regelen?

Terwijl in eugenetische kringen zal worden gewerkt aan de
perfecte ‘nieuwe mens’, zorgen de eugenetici ervoor dat de hen het
meest storende elementen alvast uit de weg worden geruimd.

Uit recent onderzoek kwam naar voren dat Amerikaanse kinderen
die al vanaf hun kleutertijd met computers worden grootgebracht,
nu dikwijls zichzelf definiëren als ‘een computer met emoties’.

Het wachten is nu nog even op de ontwikkeling van het
superbrein, dat dit alles nog verder kan perfectioneren
en wellicht de belangrijkste beslissingen verder in zijn
greep zal krijgen.

De toekomst wordt hoe dan ook lelijk.

DE ZOEKENDE MENS
“Word een mens” luidt een Hindoeistische opdracht voor het leven.

Inspiratiebronnen voor de zoekende mens:

E.F. Schumacher – Mahatma Ghandi – Kwee Swan liat – Jan Juffermans – Jidi Krishnamurti
– Bart van Steenbergen – Petra Kelly – Arie van Genderen – Sietz Leeﬂang – Robert Kungk –
Steven de Batselier – Fritjov Capra – Marilyn Ferguson – Chief Seattle – Aldous Huxley – Ivan
Illlich – Otto Schiely – Klaus Steack – Henryk Skolimowski – Erik van den Abbeele – Rudolf
Steiner –Daila Lama – Heinrich Boll – Joseph Beuys – Wilhelm Reich – Osho – H. Marcuse –
H. Hoefnagels – D. Duhm – F. Nietzsche – F. Hundertwasser – H. George – P.R. Shakar – Ervin
Laszlo – Rob Riemen – Willem Schinkel – Paul Kalma – Geert Nijboer – Ruud Thelosen
en vele anderen die mij inspireerden bij mijn zoektocht naar de ideale samenleving.
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Het ecologisch en humane mensbeeld van: liefde - wijsheid - schoonheid en het doen
van goede werken”

WE HEBBEN EEN OVERTUIGEND HERSTELVERHAAL NODIG

ECOLOGISCH HUMANISME
Een nieuwe manier van leven

- De komende tijd dient te worden gezien als het tijdperk van het rentmeesterschap.
- De wereld dient te worden gezien als een heiligdom.
- Kennis dient te worden opgevat als een tussenschakel tussen ons en de evolutie.
- Dat betekent dat we uitgaan van de liefde voor al wat leeft.
- Wijsheid betrachten bij het nemen van besluiten.
- Het schone bewonderen door kunst en cultuur te bevorderen, speciaal in het
onderwijs en door middeel van bovenstaande het goede te doen voor een
ecologisch verantwoorde en humane samenleving (toekomst).

IDEAAL OF WENSBEELD
Primair is het besef dat het ideaal, of wensbeeld, noodgedwongen
uit de realiteit voortkomt.

Hans Feddema

De nieuwe samenleving zal zijn opgebouwd uit economisch zelfverzorgende
gemeenschappen, een ieder geniet een basisinkomen. De landbouw is ecologisch.
Het individuele autovervoer is vrijwel niet meer nodig omdat het openbaar
vervoer prima geregeld en goedkoop is. De industrie staat in het teken van
schone, arbeidsintensieve produktieprocessen en van hergebruik van materialen.
Vakmanschap staat hoog aangeschreven. Het onderwijs is werkelijk vrij. In
de mens- en milieuvriendelijke bedrijven is de scheiding tussen bazen en
werknemers opgeheven. Bescherming van de gezondheid is voor al preventief.
In deze stabiele zelfregulerende gemeenschappen zijn misdaad, vandalisme,
alcoholisme en drugsverslaving (symptomen van onze ontregelde maatschappij)
uitgebannen. In de gemeenschappen waar mensen dicht bij hun werk wonen,
zichzelf besturen, hun eigen instellingen beheren en waar kunst en cultuur
wezenlijke onderdelen van het dagelijks leven zijn zal men opnieuw doelen
in het leven kunnen vinden en trots zijn op zijn eigen prestatie en die van de
gemeenschap. Dit alles op een geweldloze wijze weerbaar gemaakt

door een sociale, culturele en economische samenwerking. Saamhorigheid,
soberheid en gelijkwaardigheid zijn de bouwstenen voor een menswaardige en
milieuvriendelijke samenleving en de basis voor een duurzame wereldvrede.
“politiek dient in alle dingen overwonnen te worden, zèlfs in de politiek. We
hebben pas echte politiek als, in het politieke gebied, alles zich afspeelt in
rechtsvormen. Dan hebben we pas een echte rechtsstaat!”
In de nieuwe samenleving kiezen we voor en werken we aan: persoonlijke
ontwikkeling en bewustwording, werkelijk vrij onderwijs, complementaire
gezondheidszorg, leefbare steden en eetbare landschappen, hernieuwbare
energiebronnen, biologische architectuur, geweldloze weerbaarheid, het
onvoorwaardelijk basisinkomen en sociocratische besluitvorming.
Verder streven we naar geestelijke en culturele vrijheid, rechtvaardigheid
(gelijke rechten en mandaatvelening), sociale verantwoordelijkheid (een
asociatieve behoefte-economie) en werken we aan het verkrijgen van inzichten
die overeenstemmen met eenieders innerlijk gevoel voor waarheid. Daarvoor is
nodig: een onbevangen houding ten opzichte van de verschijnselen die het leven
biedt en de bereidheid om nieuwe inzichten te toetsen en de eigen inzichten
telkens opnieuw te herzien.
De ecologische en humane initiatieven bekeken in een holistisch perspektief
zouden kunnen leiden naar een Europa van de samenwerkende regio’s gebaseerd
op vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in
het economisch leven, kunst, cultuur en spiritualiteit zijn hierbij onontbeerlijke
inspiratiebronnen.

“Maar verandert het verschijnsel
mens niet, dan verandert ook
de wereld niet”, stelt Jiddu
krishnamurti (levensleraar).
“Al onze plannen om de wereld te
verbeteren zijn gedoemd te
stranden indien wijzelf niet
veranderen tot in het diepste van
onze vezels”.

Inspiratiebronnen:
Ecotopia - Ernest Callenbach
Hou het klein - E.F. Schumacher
Morgenland - Geert Nijboer
Ecofilosofie . Schets van een nieuwe manier van leven - Henryk Skolimovski
Over de noodzaak van een alternatieve tokomst - H. Hoefnagels

REPUBLIEK EUROPA
Een nieuwe Renaissance
Ecologisch verantwoord, humaan, spritueel en cultureel

Programma van goede werken
- Het invoeren van gelijke rechten voor alle toekomstige Europese staatsburgers
(dus burgelijke en individuele gelijkheid, ook wat de belastingen betreft.
- Politiek gelijkheid met betrekking tot politieke vertegenwoordiging, dus
gelijkheid op het gebied van kiesrecht.
- Sociale gelijkheid in de zin dat iedereen recht heeft op sociale voorzieningen:
een ziektekostenverzekering, pensioenverzekering en
werkeloosheidsverzekering.
- Het mogelijk maken van actieve deelname aan de politiek voor iedereen
als voorwaarde van een echte authentieke vrijheid (door invoering van een
onvoorwaardelijk basisinkomen).
Noot:
De winstbelasting multinationale bedrijfsleven verhogen ten gunste van o.a .
inhoudelijk beter onderwijs voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Inspiratiebronnen:
- Red Europa! - Waarom Europa een republiek moet worden - Ulrike Guérot
- Liefde in tijden van angst - Mardit Bleri Lleshi
- Warum schweigen die Lämmer? - Rainer Mausfeld
- The European Balcony Project - Ulrike Guérot
- Een vorm van beschaving - Klaas van Egmond
- Countryside, a report - AMO/Rem Koolhaas
- Adel van de Geest . Een vergeten ideaal - Rob Riemen
- Naar de 21ste eeuw - Bernard Lievegoed

www.eurotopia.de
www.gen-europe.org
www.ecoplusopenoogprodukties.eu

ECO+OPENOOGPRODUKTIES
zoekt de waarheid, bewondert het schone en tracht het goede te doen uit
liefde voor het leven

www.ecoplusopenoogprodukties.eu

