
Het avondland -
van schrikbeeld
naar wensbeeld

WELKOM IN DE AMBASSADE  

Welkom in de ambassade van Morgenland in de republiek Europa van de 
regio(s) Zuid-Limburg. 
De coöperati eve gemeenschap Morgenland, vandaag ...! voor een 
nieuwe manier van leven, ecologisch verantwoord en humaan, 
spiritueel en cultureel, nodigen u uit deel te nemen aan de volgende 
werkgroepen: 
 - Het huis van de liefde in het land van morgen
 - De bibliotheek van de wijsheid in het huis van de liefde
 - Het atelier van de schoonheid
 - Werkplaats van de goede werken

Prakti jk van een nieuwe manier van leven, ecologisch verantwoord en 
humaan vanuit liefde, wijsheid, schoonheid en het doen van goede 
werken.

Interessante websites:
www.gen-europe.org
www.permaculture.org
www.ecosystemrestorati oncamps.org
www.transiti onnetwork.org
www.slowfood.com
www.europeandemocracylab.org
www.citi zenstakeover.eu/nl

REPUBLIEK EUROPA  

Een nieuwe Renaissance - Ecologisch verantwoord, humaan, spritueel en 
cultureel

Programma van goede werken
- Het invoeren van gelijke rechten voor alle toekomsti ge Europese 
  staatsburgers 
  (dus burgelijke en individuele gelijkheid, ook wat de belasti ngen betreft .
- Politi ek gelijkheid met betrekking tot politi eke 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 acti eve deelname aan de politi ek voor iedereen 
  als voorwaarde van een echte authenti eke vrijheid (door invoering 
  van een onvoorwaardelijk basisinkomen).

Noot:
De winstbelasti ng multi nati onale bedrijfsleven verhogen ten gunste 
van onder andere inhoudelijk beter onderwijs voor bewustwording en 
persoonlijke ontwikkeling.

Inspirati ebronnen:
Red Europa! Waarom Europa een republiek moet worden | Ulrike Guérot
Liefde in ti jden 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

Contactadres: petrusbisschop@gmail.com
htt ps://www.ecoplusopenoogprodukti es.eu
06 - 24 32 97 37



<-- SCHRIKBEELD  De ondergang van het 
avondland.

Weerzinwekkende wereld van de Angelsaksische 
vrije markt van machtsmisbruik, tomeloze 
hebzucht, seksueel wangedrag en grenzenloze 
agressie.
DE ACHTSTE SCHEPPINGSDAG (Ci. Dessaur)
Een superras van ‘aangepaste’ mensen
Een wereld van gladde perfecti e, bevolkt door 
mensen op maat. Maar ook een wereld zonder 
wijsheid, schoonheid of goedheid, gecontroleerd 
door een superbrein dat het menselijk vernuft  
verre zal overtreff en.
Waarschuwingen voor een nieuwe, griezelige 
samenleving.

    Boeken: 
      ‘Robopaten’ van Lewis Yablonsky.
         ‘1984’ en ‘Animal Farm’ van George 
              Orwell. ‘Brave New World’ van Aldous 
      Huxley. ‘Covid 19: The Great Reset’ door 
                     Thierry Malleret & Klaus Schwab.
           ‘The Fourth Industrial Revoluti on’  
              door Klaus Schwab.
    ‘Epoque nr. 11: alle SDG’s’ door  
       Rypke Zeilmaker.
        ‘De nieuwe burgeroorlog’ 
           Ulrike Guérot.

   

EEN NIEUWE RENAISSANCE  

Economische groei is onhoudbaar, waarschuwt Klaas van Egmond. 
Hervormen kan niet zonder bewustzijnsontwikkeling, maar juist daar is 
de hoogleraar opti misti sch over.

Boek: ‘Moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance’ van 
Klaas van Egmond.

WE HEBBEN EEN OVERTUIGEND HERSTELVERHAAL NODIG  

We bevinden ons op de weg naar de verdoemenis dus we moeten als de 
wiedeweerga van koers veranderen - of eigenlijk zouden we ons eerst 
moeten bezinnen op de eindbestemming. (George Monbiot)

Primair is het besef dat het ideaal, of wensbeeld, noodgedwongen uit de 
realiteit voortkomt. (Hans Feddema)

KEERPUNT 
Ecologisch humanisme als authenti ek alternati ef voor de industriële 
samenleving uitgaande van liefde voor al wat leeft , wijsheid betracht bij 
het nemen van besluiten, het schone bewondert door kunst en cultuur 
te bevorderen en het goede te doen voor een ecologisch verantwoorde 
en humane samenleving.

WENSBEELD -->

‘Morgenland’ Geert Nijboer.

Lees ook:
‘Ecofi losofi e’ van Henryk 
Skolimovski.
‘Wat moeten we doen?  - Leven 
met de ondergang van Europa’ 
door David Engels.
‘Society 4.0’ door Bob de Wit.
‘Red Europa !’ van Ulrike Guérot.
(Waarom Europa een republiek 
moet worden).
‘Hou het klein’ van E.F. 
Schumacher.

Wordt mens  (een hindoeïsti sche opdracht voor het leven)      Digitale dictatuur  (lezing door Ernst wolff ) www.ecoplusopenoogprodukti es.eu/documentati e.html  (grati s downloads)


