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Inleiding
INLEIDING
Ik ben een mens en mijn naam is Kees Deckers. Meer plakplaatjes en
etiketjes vallen er niet op mij te plakken. Maar voor de inhoud van dit
boek zal ik mij ook tijdelijk een “generalist” noemen. Voor veel
mensen, met name mensen die zich met wetenschap bezighouden
en/of die specialisten zijn, is dat bijna taboe. Omdat, zo beweren zij,
men niet overal alles van kan weten en begrijpen. Dat is natuurlijk zo,
echter, zo kan men ook niet alles weten van één speciaal onderwerp.
Ik ben generalist, omdat, zoals de meeste mensen geloven, alle
verschijnselen die wij ervaren vanuit een achterliggende eenheid
voortkomt. En mijn definitie voor generalist is: Iemand, die de
verbanden blijft behouden tussen zoveel mogelijk specialismen, die zijn
en worden ontwikkeld op basis van slechts details van de
achterliggende eenheid. Niet alleen om te voorkomen dat sommige
details en de daaruit ontwikkelde specialismen als volledig los worden
beschouwd van alle andere. Maar ook om te voorkomen dat sommige
van die details en specialismen beschouwd worden als dè oplossing en
hèt wondermiddel voor Alles. En zelfs als verklaring voor de totale
achterliggende eenheid. Kortom, hoewel details het geheel wel mede
bepalen, zijn ze nooit rijker van belang dan het geheel, of welk ander
detail dan ook. Dat geldt daarmee ook voor de daaruit voortgekomen
specialismen. Als generalist kijk ik naar wat mensen met elkaar bindt
en verbindt en naar wat de mens bindt en verbindt met Al-het-andere.
Op specialismen zal ik steeds terugkomen, omdat die als details door
mensen gebruikt worden om Alles, de Totale Werkelijkheid en de
werkelijkheid van elke mens sterk te be-perken en te be-palen. Zo
staan ze in de weg om te komen tot de eerste, èchte menselijke
beschaving. Specialismen vinden we op elk terrein en gebied van de
werkelijkheid die de denkende, voelende en handelende mens ervaart
en meent te ervaren en vervolgens afzondert. Van geloofs- en
wetenschapsspecialismen tot economische, culturele en politieke
specialismen. Van bakker, schooljuffrouw, slager, agrariër en
mondhygiëniste tot koningin, admiraal, imam en politica.
In dit boek probeer ik zoveel mogelijk alle be-palende en be-perkende
invloeden veroorzaakt door specialistische ideeën, theorieën, geloven
los te laten. Specialistische ideeën, theorieën, geloven, die weerhouden
5
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dat de ene individuele mens daadwerkelijk kan samen-leven, samenwerken en samen-delen met elke andere individuele mens, ongeacht
diens geboorteplek op Aarde.
Wat ik u ga vertellen is niet een Alles overstijgend idee. Noch een Alles
overstijgende beschouwing en filosofie. Het is ook geen nieuw idee. Het
is eenvoudig de basis van Alles. Die basis is niet een teruggaan naar
het begin van Alles (er is geen bewijs dat er ooit zo’n begin is
geweest), maar die basis is voort-durend en ten alle tijden om ons
heen en in ons. En we kunnen van die basis uit, op elk moment, naar
onszelf en naar Al-het-andere schouwen, er over denken, er over
voelen en er naar handelen. Maar we kunnen er tijdens ons gehele
leven nooit en te nimmer los van bestaan.
De ondertitel van dit boek “Het Verschijnsel Mens Herbezocht”, is
gebaseerd op de titel van een boek dat werd geschreven door Teilhard
de Chardin. Dat boek: Le Phénomène Humain (Het Menselijk
Verschijnsel, meestal vertaald als: Het Verschijnsel Mens) werd voor
het eerst gepubliceerd in 1955, kort na de dood van De Chardin.1
Hoewel elementen van mijn verhaal deels gebaseerd zijn op ideeën van
hem, ga ik uit van een veel eenvoudiger beeld over de mens en de
Totale Werkelijkheid, die zij ervaart en beleeft. Een beeld dat
gebaseerd is op slechts drie verschijnselen, die elke mens kent. Te
weten: Energie, Omgeving en het Verschijnsel Mens zelf.
Als mens zult u ervaren dat in alle speciale en specialistische informatie
in en om u heen (be)merk(ens)waardig genoeg deze drie
verschijnselen altijd een rol spelen. Het laatste verschijnsel benoem ik
vooral met mijn eigen term, “Mens (Ik) als MiddelPunt”. Het zijn deze
drie verschijnselen die elke mens, waar en wanneer dan ook geboren,
niet alleen daadwerkelijk ervaart, maar ook daadwerkelijk met elke
andere mens gemeen heeft en verbindt. Alle andere verschijnselen zijn
slechts afgeleiden van deze drie fundamentele verschijnselen. Een
mensheid, die dus daadwerkelijk op onze planeet en in de toekomst
elders als één beschaving wil samen - leven, samen - werken en
letterlijk samen - delen, zou op basis van slechts deze drie
verschijnselen een planetaire ethiek en economie dienen op te bouwen,
los van alle andere afgeleide verschijnselen.
6
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Om daadwerkelijk de eerste, èchte menselijke beschaving op te
bouwen zullen we heel veel specialistische geloven, theorieën,
fantasieën en ideeën dienen los te laten. Los-laten betekent niet
weggooien. Maar het betekent niet blijven vast-houden als hèt enige of
meest rijk van belang zijnde hou-vast of anker dat elke mens maar
moet accepteren. De eerste, èchte menselijke beschaving kan alleen
worden gebouwd op wat mensen gemeen hebben met elkaar. Niet op
wat kleinere of grotere groeperingen mensen menen dat zij maar
gemeen moeten hebben op grond van speciale verschijnselen en
daarop gebaseerde specialismen. Specialismen, waarvan vrijwel altijd
alleen de specialisten zelf het meest profiteren. Er zijn geen
daadwerkelijk bestaande hou-vasten noch ankers, behalve die die de
mens zichzelf wijs maakt. Het zijn slechts de drie genoemde
verschijnselen, die de mens in zekere mate als hou-vast en/of anker
kan gebruiken.
Dit boek bestaat naast deze inleiding uit nog 5 delen. Die zijn
achtereenvolgens getiteld: Werkelijkheid, Mens (Ik) als MiddelPunt,
Omgeving, Energie en WonderWegenWandelaars. In deze delen dwaal
ik met u over de wondere wegen die de mens als op zichzelf staand
verschijnsel dagelijks bewandelt temidden van een oneindige variatie
aan andere verschijnselen. En ik laat zien hoe hij dwalend temidden
van die oneindige variatie aan andere verschijnselen zichzelf en zijn
omgeving verandert, bijstelt en naar zijn idee en fantasie verbetert. En
wat de gevolgen daarvan zijn. Ik eindig tenslotte met hoe het
Verschijnsel Mens op basis van de drie verschijnselen: Energie,
Omgeving en Mens (Ik) als MiddelPunt de eerste, èchte menselijke
beschaving kan opbouwen.
Ik beschrijf deze drie verschijnselen en hoe zij met elkaar zijn
verweven en verbonden. Die verweven- en verbondenheid is zo
uitgebreid, dat hoewel ik elk van deze drie verschijnselen in aparte
delen aandacht probeer te geven, ze te onderscheiden een bijna
onmogelijke opgave is. Duidelijk wordt hopelijk wel dat wij als
bewustgeworden vormen van leven in feite WonderWegenWandelaars
zijn. WonderWegenWandelaars met de mogelijkheid om zelf letterlijk
Alles te veranderen en bij te stellen.
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Ik gebruik hier en daar anekdotes van persoonlijke ervaringen
opgedaan
gedurende
mijn
levensloop,
die
daarmee
mijn
LevensloopBepaalde Werkelijkheid hebben medegevormd. Een term,
waar ik uitvoerig op terugkom in het eerste deel, getiteld:
Werkelijkheid.
Ik pretendeer niet hèt antwoord te bezitten op Alles. Noch op wat wij
als mensheid moeten doen om daadwerkelijk vooruitgang te maken.
Maar mijn persoonlijke ervaringen hebben mij geleerd dat de
levensomstandigheden, die de mens zichzelf oplegt, nodeloos complex
zijn en gehouden worden. En dat er een eenvoud is, die voor elke,
individuele mens en dus voor de mensheid als geheel het leven veel
langer en veel plezieriger kan maken.
Misschien zult u zich als lezer storen aan het feit dat de verschillende
delen regelmatig hetzelfde vertellen, maar vergeet niet het Russische
gezegde: Повторение мать учения, wat vertaald betekent: Herhaling
is de moeder van de studie. In mijn middelbare schoolperiode schreef
ik ooit een gedichtje dat ik de titel “De immerfalende phoenix” gaf.
Daarin beschreef ik ondermeer dat ik de immerfalende phoenix was,
die met andere woorden herhaalde wat anderen met andere woorden al
hadden herhaald. Maar dat herhalen van wat anderen met andere
woorden al herhaalden en verhaalden, is één van de wijzen waarop de
mensheid generatie na generatie groeit en verder komt in kennis,
kunde en bewustzijn over zichzelf en Al-het-andere. Het is ook één van
de manieren om zelf van alles te leren be - grijpen. Door het zelf in
eigen woorden te kunnen herhalen. Zoals zelf sleutelen aan een
brommer of het zelf leren koken van een maaltijd en elke kennis en
kunde wordt geleerd door herhaling. Maar het dient niet bij lètterlijk
herhalen te blijven. Het dient be - grijpend herhalen te worden. Vanuit
be - grijpend herhalen komen nieuwe standpunten en gezichtspunten
voort, nieuwe fantasieën, nieuwe ideeën, nieuwe theorieën enzovoorts.
Tenslotte, als de kapitalistische economie elke dag en vaak uur na uur
via radio, televisie, internet en elke andere informatie-overbrenger
exact dezelfde reclames en exact hetzelfde nieuws keer op keer naar
ons toe mag kotsen, valt de herhaling in dit boek echt wel mee.
Met dat kotsen als term geef ik aan dat ik hier en daar recht voor zijn
raap zal schrijven over het gedrag van mensen tegenover en onder
8

Inleiding
elkaar en ten koste van hun omgeving en zichzelf. Dit niet alleen
omdat het maar weer eens gezegd moet worden, maar ook omdat het
aangeeft waarom, en dat moet zeker gezegd worden, er nog nooit een
eerste, èchte menselijke beschaving heeft bestaan en waarom het de
vraag is of die er ooit zal komen.
Het is (be)merk(ens)waardig te noemen dat de mens niet in staat
schijnt te zijn noch in staat is te kunnen leren om met zijn eigen soorten levensgenoten samen te leven, samen te werken en vooral ook
daadwerkelijk en letterlijk samen te delen.
Kan die beschaving worden gerealiseerd? Ja! Maar niet op grond van
specialistische fantasieën, ideeën, theorieën en geloven, die de ene
mens ten gunste komen en tegelijkertijd ten koste gaan van de andere
mens en de omgeving. Die beschaving kan alleen een basis en grond
vinden op hetgeen voor elke mens geldt en die geen enkele mens kan
ontkennen. Een daadwerkelijke, een éérste en èchte menselijke
beschaving kan alleen op die eenvoud en vanuit die eenvoud worden
gebouwd.
Naast herhaling zal ik ook gebruik maken van nieuwe woorden, nieuwe
termen. Die leiden vaak tot nieuwe in - zichten, door - zichten, over zichten en vandaaruit uit - zichten. Taalkennis en taalkunde is in die zin
van even veel waarde als rekenkennis en rekenkunde. Vandaar dat ik
een aantal nieuwe woorden en termen zal toepassen. En vandaar dat ik
ook een aantal bekende woorden en termen een wat andere definitie
en betekenis zal geven dan u gewend bent of op een wat andere
manier schrijf.
Dit boek is bedoeld om als mens eens anders te denken en te voelen
en op grond daarvan eens anders te gaan handelen. Om Alles eens
opnieuw los-te-laten en niet te beschouwen als vast - gesteld en vast gelegd door be - paalde en be - perkte ideeën, geloven, theorieën en
fantasieën. Dit boek geeft geen antwoord op het mysterie en wonder
van het bestaan van het Verschijnsel Mens, noch van het mysterie en
wonder van het bestaan van Al-het-andere buiten haar. Maar het wil
wel proberen een zeer eenvoudige weg te wijzen naar hoe Mensen (Ik)
als MiddelPunt op basis van de drie genoemde verschijnselen voor
zichzelf en elkaar een eerste, èchte menselijke beschaving kunnen
9
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opbouwen. En met elkaar als WonderWegenWandelaars door het
mysterie en wonder van Alles kunnen dwalen op een lange en
plezierige wijze.
Laat ik eindigen met u alvast drie vragen voor te leggen:
1. Kan een Mens bestaan zonder Omgeving?
2. Kan een Omgeving bestaan zonder ingebed te zijn in een grotere
Omgeving?
3. Bestaat er iets, wat dan ook, dat niet wordt veroorzaakt door en
opgebouwd is uit Energie?
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Werkelijkheid
INLEIDEND
We hebben als mens allemaal hetzelfde probleem. We hebben allemaal
stuk voor stuk, individu voor individu, de ervaring dat wij het
(schijnbare) middelpunt zijn van iets, waar we geen verklaring voor
hebben. En we hebben zo ook allemaal, individu voor individu, de
ervaring geen flauw benul te hebben waarom dat iets er is en waarom
we er zelf zijn. Daarom zijn we allen op zoek naar die verklaring en/of
we verzinnen er eenvoudig maar één. Één, die in ieder geval ons leven
van elk moment zo prettig en zeker mogelijk maakt, omdat het één of
meerdere hou-vasten en/of ankers biedt. De hou-vasten en/of ankers
worden door veel mensen eenvoudig zoveel mogelijk geloofd. Ze
houden zich er aan vast of laten zich er, zoals bootjes op zee, op min
of meer één plek aan ronddobberen gedurende hun gehele leven.
Andere mensen willen echter meer zekerheid, ze willen weten. Ze
willen bewijs dat het hou-vast of het anker niet alleen een praktisch
verzinsel is, een fantasie dat wordt toegepast als een handig middel,
maar dat het ook daadwerkelijk bestaat, ècht bestaat, werkelijkheid is.
In 1980 schreef ik mijn eindscriptie voor de opleiding van
maatschappelijk werker. Die eindscriptie gaf ik de titel: “Een duidelijker
grip op het begrip Energie voor het Welzijnswerk”.1 Elk nieuw
hoofdstuk begon ik met een eigen uitspraak. Één daarvan luidde: Mijn
fantasie kan onmogelijk de werkelijkheid overstijgen!
Stel u eens voor dat uw fantasie de werkelijkheid zou kunnen
overstijgen. Niet alleen zou u dan met uw fantasie van alles kunnen
toevoegen aan de werkelijkheid en zelfs weer weg kunnen fantaseren,
maar ook zou uw fantasie daarmee rijker van belang zijn dan de
werkelijkheid. U zou zelf de createur zijn, de maker van de
werkelijkheid. Maar hoe komt het dan dat u zoveel tegenslag, pech,
pijn en verdriet moet meemaken gedurende uw leven? Wilt u dat dan
zelf? Fantaseert u dat dan, omdat u het prettig vindt? Plezierig? En
fantaseert u dan ook al die andere mensen als uw medelotgenoten en
hoe die volgens u moeten leven? En waarom creëert en maakt u voor
uzelf een leven als bijvoorbeeld een fabrieksarbeider, terwijl u de
eigenaar daarvan een miljonair laat zijn, die u en uw collega’s op de
werkvloer dagelijks koeieneert om nog meer miljoenen te maken, nog
meer winst? Veel mensen beweren dat fantasieën niets met de
13
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werkelijkheid te maken hebben. Veel van die mensen beweren zelfs dat
fantaseren een nutteloze bezigheid is. Maar toch lijkt het voor elke,
individuele mens mogelijk om fantasieën te hebben en te maken, die
wel degelijk buiten en boven de werkelijkheid uitgaan. Hoe kan de
mens, als een stukje van de werkelijkheid, iets doen, of dat nu denken,
voelen of handelen is, wat buiten de werkelijkheid omgaat? En maakt
dat die fantasie juist niet rijker van belang dan de werkelijkheid? Dat
fantasie nutteloos zou zijn lijkt gelogenstraft doordat mensen ooit
fantaseerden over zelf te kunnen vliegen door de lucht of naar de Maan
en Mars. Fantasieën blijken dus niet alleen werkelijkheid te kunnen
worden, maar ze blijken daarmee ook geen nutteloze bezigheid. Dus
mensen kunnen met hun fantasie wèl degelijk de werkelijkheid
overstijgen? Of is elke fantasie heel eenvoudig een stukje en onderdeel
van de werkelijkheid, nog onontdekt of nauwelijks doorvoeld,
doordacht en naar gehandeld?
Wat is het geval?
Iedere mens wordt in feite geboren zonder kennis, zonder kunde,
zonder geloof, zonder taal en zonder grip op en begrip van haar
geboorte-omgeving. Maar van meet af aan wordt iedere mens wetten,
regels, theorieën, fantasieën, normen, waarden enzovoorts aangeleerd
en opgelegd. Zij wordt gericht en gespecialiseerd naar de cultuur. De
cultuur, waarin zij wordt geboren, is grofweg gebaseerd op de meest
directe omgeving, waarin zij wordt geboren op de planeet Aarde. Vele
mogelijkheden, veel mogelijke geloven, theorieën, fantasieën en ideeën
worden buitengesloten, omdat deze geen onderdeel (mogen) uitmaken
van die cultuur. De cultuur be-paalt en be-perkt dus de werkelijkheid
van elke, individuele mens.
Maar het gaat nog veel verder. De werkelijkheid wordt door elke,
individuele mens anders ervaren en iedere mens voelt, denkt en
handelt vanuit haar ervaringen anders. Er bestaan in feite evenveel
werkelijkheidjes als dat er mensen bestaan. Ik noem al die persoonlijke
werkelijkheidjes
LevensloopBepaalde
Werkelijkheidjes.
Al
die
LevensloopBepaalde Werkelijkheidjes bevinden zich samen in en
komen voort uit wat ik vanaf hier de Totale Werkelijkheid noem.
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Behalve alle verschillende, persoonlijke ervaringen van elke mens zijn
er ook veel min of meer gelijk(w)aardige ervaringen tussen mensen.
Ondermeer opgelegd vanuit hun cultuur en hun omgeving, maar ook
door ervaringen uit de achterliggende eenheid. Zo ervaren, voelen en
denken veel mensen de werkelijkheid bijvoorbeeld vrijwel volledig
vanuit spiritualiteit, terwijl veel andere mensen de werkelijkheid vrijwel
volledig ervaren, voelen en denken vanuit materialiteit. Daarnaast
wordt de werkelijkheid door mensen beschouwd als open of als
gesloten, complex of eenvoudig. De meeste mensen ervaren een
werkelijkheid, die zich ergens tussen deze uitersten oftewel extremen
in bevindt.
De Totale Werkelijkheid houdt daarom niet op bij één of ander be-perkt
en be-paald (dus: begrensd) geloof of weten(schap). Het houdt niet op
bij een werkelijkheid, die kleine of grotere groeperingen mensen om
wat voor reden dan ook met elkaar afspreken, om zo enigszins in staat
te zijn tot samen - leven, samen - werken en (moeilijkst van alles)
samen - delen. De Totale Werkelijkheid echter is vele malen
uitgebreider dan het de mens mogelijk is om te denken, te voelen en
daarmee te handelen. Sterker nog, de Totale Werkelijkheid is
nauwelijks tot níét afhankelijk van de mens, die ik vanaf hier met de
term Mens (Ik) als MiddelPunt benoem. Maar de Mens (Ik) als
MiddelPunt is wèl afhankelijk van de Totale Werkelijkheid. Het zal
duidelijk worden dat in al die LevensloopBepaalde Werkelijkheidjes van
al die Mensen (Ik) als MiddelPunt in feite slechts drie verschijnselen
altijd zijn te vinden:
Energie, Omgeving en de Mens (Ik) als MiddelPunt
OPEN OF GESLOTEN WERKELIJKHEID
Mensen, die als specialisme materialistische wetenschap bedrijven,
spreken graag over open en gesloten systemen. Een open systeem is
volgens hen “een systeem dat voortdurend interageert met zijn
omgeving en daarbij al zijn inherente kenmerken behoudt, waaronder
de openheid zelf.”2

15

WonderWegenWandelaars
En een gesloten systeem is “(i)n de natuurwetenschap… in strikte zin,
een systeem dat geen materie en/of energie uitwisselt met de
omgeving. In de praktijk spreekt men vaak van een gesloten systeem
als er een beperkte uitwisseling plaatsvindt.”3
Daarnaast spreken ze ook graag over complexe systemen. “Een
complex systeem is een systeem dat in zijn geheel bepaalde
eigenschappen vertoont die niet af te leiden zijn uit de eigenschappen
van elk der samenstellende delen afzonderlijk.”4
Voorbeelden van complexe systemen zijn: De gehele planeet Aarde,
het klimaat van de gehele Aarde, elke levensvorm, elk eco-systeem,
sociale organisaties, economieën, het internet en het totale universum.
Één opmerking over de definitie van wat een complex systeem is. Deze
zou accurater zijn als er stond: “Een complex systeem is een systeem
dat in zijn geheel bepaalde eigenschappen vertoont die voor de mens
vooralsnog niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van elk der
samenstellende delen afzonderlijk.”
Het is namelijk één van de strevens van de Mens (Ik) als MiddelPunt
om te proberen met betrekking tot Alles te ontdekken hoe het Geheel
meer kan worden en zijn dan de Som der Delen. Als de Mens (Ik) als
MiddelPunt dat kan ontdekken, kan hij bijvoorbeeld met de inhoud van
een paar mecano- en legobouwdozen en een flinke hoeveelheid
geïntegreerde circuits een be-paalde Som van samenstellende Delen
creëren die als Geheel de niet af te leiden eigenschap voortbrengt van
Kunstmatige Intelligentie. Die indruk heeft hij momenteel van wat
leven is en van elke vorm van bewustzijn en zelfbewustzijn. Dat zij
voortgekomen zijn uit het op een zekere manier in elkaar bouwen van
de deeltjes atomen tot moleculen en die weer tot een be-paalde Som
van Delen die als Geheel de daaruit nog altijd niet af te leiden
eigenschappen van leven en bewustzijn voortbrengen. Weet men dat,
dan wordt het maken van die Kunstmatige Intelligentie ook vele malen
eenvoudiger. Maar hoe zit het dan met een complex systeem als het
universum? Welke eigenschappen heeft de Som der Delen van het
universum die het Geheel ervan meer maken? Zou dat niet ook leven
en bewustzijn kunnen zijn als dat al gebeurt in zeer kleine
onderdeeltjes zoals al het leven op Aarde?
16

Werkelijkheid
Specialisten op allerlei gebied gebruiken niet alleen graag hun eigen
woorden en termen, hun eigen vakjargon, ze veranderen vaak ook de
betekenis van veel woorden naar hun speciale idee, gevoel en theorie.
Kortweg, ze specialiseren de algemene betekenis en definitie van
woorden en termen naar een meer speciale betekenis en definitie, die
“beter” past bij hun specialisatie. Zo wordt een systeem in het
specialisme van de filosofie ondermeer als volgt gedefinieerd:
Systeem (filosofie)
In de filosofie is een systeem een geheel van denkbeelden, die zijn
gebaseerd op bepaalde grondbegrippen en grondgedachten.
In de 19de-eeuwse filosofie is het systeembegrip in gebruik gekomen als
aanduiding voor de leer, waarin men zich rekenschap geeft van het geheel
van de werkelijkheid en van het menselijk denken. Zo spreekt men van de
wijsgerige systemen van Kant en Hegel.
Begin 20e eeuw voor de opkomst van de systeemtheorie, begon men in de
filosofie het systeem te zien als functionele eenheid. Zo schreven Elsbach
ea. in 1931:
Het begrip is een systeem van doorleefdheden. Het oordeel een systeem van
begrippen. De theorie een systeem van oordelen. De wetenschap een
systeem van theorieën. De kennis een systeem van wetenschappen. Het
wijsgerig systeem een systeem van cultuurgebieden. Het allerhoogste in
deze lijn is het systeem der wijsgerige systemen. Er is geen steeds
gebruikelijke term, waarmee dit allerlaatste systeem door iedereen wordt
aangeduid.
Hierbij zag men de wijsgerige systemen als een vak apart. Men
veronderstelde hier een complex van grondproblemen, dat als zodanig niet
in andere systemen voorkwam.5
Systeem is een vakjargon-term, die specialistische betekenissen heeft
afhankelijk van het specialisme waar het voor wordt toegepast.
Interessant is om die term hier eens te vervangen door de term
“omgeving”. Door het woord “systeem” te vervangen door de term
“omgeving” in het bovenstaande citaat krijgen we:
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In de filosofie is een omgeving een geheel van denkbeelden, die zijn
gebaseerd op bepaalde grondbegrippen en grondgedachten… (en een)
aanduiding voor de leer, waarin men zich rekenschap geeft van het geheel
van de werkelijkheid en van het menselijk denken. Zo spreekt men
bijvoorbeeld van de wijsgerige omgevingen van Kant en Hegel.
Begin 20e eeuw voor de opkomst van de omgevingstheorie, begon men in
de filosofie de omgeving te zien als functionele eenheid. Zo schreven
Elsbach ea. in 1931:
Het begrip is een omgeving van doorleefdheden (= ervaringen). Het oordeel
een omgeving van begrippen. De theorie een omgeving van oordelen. De
wetenschap een omgeving van theorieën. De kennis een omgeving van
wetenschappen. De wijsgerige omgeving een omgeving van
cultuurgebieden. Het allerhoogste in deze lijn is de omgeving der
wijsgerige omgevingen. Er is geen steeds gebruikelijke term, waarmee deze
allerlaatste omgeving door iedereen wordt aangeduid.
Zo kan men ook spreken over de filosofische Omgevingen van het
jaïnisme, het hindoeïsme, de filosofische ideeënomgeving in het hoofd
van de buurman en die die u zelf maakt op basis van uw ervaringen.
Terecht zullen veel Mensen (Ik) als MiddelPunt opmerken dat het
woord “omgeving” staat voor hetgeen iets of iemand omgeeft en niet
voor dat iets of iemand zelf, wat daarom systeem wordt genoemd.
Maar de ervaring leert dat elk iets en elke iemand niet alleen door iets
omgeven wordt, in een Omgeving (be)staat, maar zelf ook een
Omgeving is. En dat wat voor een systeem geldt, ook geldt voor een
Omgeving. Scherper nog, elk systeem is zèlf een Omgeving. Het enige
daadwerkelijke verschil tussen de beide termen is het volgende. Een
Omgeving bestaat uit allerlei verschillende verschijnselen, die min of
meer een (tijdelijk) geheel vormen. En het systeem van een Omgeving
beschrijft hoe de verschijnselen, waar die Omgeving uit bestaat, wel of
niet met elkaar interacteren en zo die Omgeving in stand houden. Dat
wil zeggen hoe ze elkaar beïnvloeden, met elkaar samen-werken,
elkaar tegen-werken, elkaar aantrekken, elkaar afstoten enzovoorts.
Ik zal mij vanaf hier houden bij de term Omgeving.
Zo is een complexe Omgeving een Omgeving, die in haar geheel
bepaalde eigenschappen vertoont die niet af te leiden zijn uit de
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eigenschappen van elk der samenstellende delen afzonderlijk. Of korter
gesteld, het geheel van een complexe Omgeving blijkt meer te zijn
en/of te worden dan de som van de onderdelen. Een open Omgeving is
daarbij een Omgeving die voortdurend in wederzijdse beïnvloeding is
met de Omgeving waarin zij zich bevindt, zonder daarbij haar
eigenheid en de eigenheid van haar inherente onderdelen te verliezen,
waaronder de openheid zelf. Een gesloten Omgeving is een Omgeving
dat geen of hooguit zeer beperkt materie en/of energie uitwisselt met
de Omgeving waarin zij zich bevindt. Dat wil zeggen dat een dergelijke
Omgeving ook haar eigenheid en de eigenheid van haar inherente
onderdelen niet zal verliezen, omdat ze nauwelijks tot niet in
wederzijdse beïnvloeding is met de Omgeving waarin zij zich bevindt.
Bestaan er totaal gesloten systemen of beter gezegd Omgevingen? De
definitie van een gesloten systeem spreekt er wel van, maar het
toegevoegde zinnetje: “In de praktijk spreekt men vaak van een
gesloten systeem als er een beperkte uitwisseling plaatsvindt” geeft
aan dat dit niet daadwerkelijk het geval is. Hoewel materialistischdenkende wetenschappers desondanks graag werken vanuit het idee
en de fantasie dat dit wel het geval is. Ze baseren daar veel van hun
natuurkundige
wetten
op,
waaronder
de
Wetten
van
de
ThermoDynamica. Op die wetten kom ik later uitvoeriger terug. Het is
eenvoudiger, eenvoudig gemakkelijker, met mooie hermetisch
afgesloten ruimten en Omgevingen te werken, zodat er geen invloeden
van buitenaf kunnen zijn door lastige en onbekende variabelen.
Voorbeelden van eenvoudige, bijna gesloten Omgevingen zijn een rots,
een zandkorrel, kristallen en metalen, zeg maar elke min of meer vaste
stof. Een gradatie van eenvoudige, min of meer gesloten Omgevingen
naar eenvoudige steeds meer open Omgevingen zouden we ondermeer
kunnen baseren op de 5 elementen: Aarde, water, lucht, vuur en
aether. Waarbij de eerste het meest gesloten lijkt en de laatste het
meest open. Die termen zijn later door wetenschapsspecialisten
vervangen door: Vaste stof, vloeistof, gas, plasma en het in eerste
instantie volkomen wegraderen van de aether door die te vervangen
met de term vacuüm. Op zowel de 5 elementen als de 5
aggregatietoestanden,
zoals
wetenschapsspecialisten
de
meer
veralgemeniseerde elementen noemen, kom ik zometeen nog terug. Er
is dus alleen een gradueel verschil tussen meer en minder open
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Omgevingen, zoals er een gradueel verschil is tussen meer en minder
complexe Omgevingen.
Mensen (Ik) als MiddelPunt, die zich bezighouden met natuurkunde en
astronomie stellen zich al heel lang de vraag of ons universum een
open of een gesloten Omgeving is. En daarmee ook in feite de vraag of
ons universum zich in iets anders en nog groters bevindt of niet. In het
deel “Omgeving” kom ik hier diepergaand op terug. Feit is dat op
gelijke wijze gedacht kan worden over de werkelijkheid. Wat is dat,
werkelijkheid? Geen één mens die het weet!
Het grootste verschil tussen de werkelijkheid en het universum is dat
de laatste volgens natuurkundigen, astronomen en andere
wetenschappers alleen over materiële verschijnselen gaat. De
werkelijkheid omvat echter ook alle spirituele verschijnselen. En alle
verschijnselen waar de Mens (Ik) als MiddelPunt geen weet van heeft
en misschien nooit weet van zal krijgen. Ik noem deze werkelijkheid de
Totale Werkelijkheid. Zij omvat letterlijk Alles, dat wil zeggen alle
verschijnselen. De Totale Werkelijkheid kan ook beschouwd worden als
een Omgeving.
Zoals men zich afvraagt of het universum een begin- en eindpunt heeft
in tijd en ruimte of dat het altijd heeft bestaan, zo kan men zich dat
ook afvragen over de Totale Werkelijkheid.
In overeenkomst met het universum kan over de Totale Werkelijkheid
het volgende worden gesteld. Als de Totale Werkelijkheid een gesloten
systeem is, dat wil zeggen grenzen heeft, dan is het be-paald en beperkt. Dan kan er niets uit ontsnappen, noch kan er dan iets aan
toegevoegd worden. In een gesloten Totale Werkelijkheid kan de
fantasie van de Mens (Ik) als MiddelPunt nooit de Totale Werkelijkheid
overstijgen. Elke fantasie moet al bij voorbaat onderdeel uitmaken van
een gesloten Totale Werkelijkheid. Dus alles wat zij ook maar
fantaseert moet werkelijk mogelijk zijn. Maar als de Totale
Werkelijkheid een open systeem is dan zijn er geen grenzen, is alles
on-be-paald (niet-be-paald) en on-be-perkt (niet-be-perkt). Er kan van
alles aan worden toegevoegd en er zou ook van alles weer kunnen
verdwijnen. In een open Totale Werkelijkheid kan de fantasie de
werkelijkheid wel overstijgen of te buiten gaan en kunnen door de
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fantasie nieuwe elementen worden toegevoegd aan die Totale
Werkelijkheid. Een open Totale Werkelijkheid zou kunnen uitdijen en
inkrimpen, zoals men ook veronderstelt over het universum.
Voor de Mens (Ik) als MiddelPunt maakt het niet eens uit of er sprake
is van een open of een gesloten Totale Werkelijkheid. De Totale
Werkelijkheid is zo immens dat zelfs al zouden alle Mensen (Ik) als
MiddelPunt ooit geboren hun hele leven niets anders hebben gedaan
dan fantaseren er nog niet eens een nanodeeltje van de mogelijke
fantasieën verzonnen zouden zijn.

COMPLEXE OF EENVOUDIGE WERKELIJKHEID
Er wordt ook gedacht over hoe complex of hoe eenvoudig de Totale
Werkelijkheid is. De meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt hebben de
indruk dat er een eenheid bestaat achter alle ervaren verschijnselen.
Tegelijkertijd zijn er ook veel Mensen (Ik) als MiddelPunt, die die
eenheid betwijfelen. Dit wordt grofweg aangegeven door de termen
monisme, dualisme en pluralisme.
Monisme staat voor:
Monisme, een eenheidsleer, dat wil zeggen elk wijsgerig systeem dat in
tegenstelling tot dualisme en pluralisme uiteindelijk één samenhang
verlenende essentie of beginsel aanneemt ter verklaring van het geheel van de
werkelijkheid.6
Hoewel men allerlei beginselen kan invullen, worden door de mens
over het algemeen twee beginselen geprefereerd: Een spiritueel
beginsel òf een materieel beginsel. De term monisme staat dan ook
meestal voor:
Een eenheidsleer, die alles tot één essentie of beginsel terugbrengt en wel of
alles tot stof (dit is het materialisme), of alles tot geest (dit is het
spiritualisme).7
Dualisme staat vandaaruit dan ook meestal voor:
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Een tweeheidsleer, die alles tot twee essenties of beginselen terugbrengt en
wel tot stof (dit is het materialisme) en tot geest (dit is het spiritualisme).
Deze twee staan onafhankelijk tegenover of naast elkaar, dat wil zeggen los
van elkaar, als beginselen ter verklaring van de werkelijkheid.8
Zo kan men naast een monisme en dualisme ook een trialisme
bedenken. Een voorbeeld daarvan is de 3-werelden-theorie van Karl
Popper, waar ik later in dit hoofdstuk op terugkom. Vervolgens een
tetralisme. Een voorbeeld daarvan is het idee dat alles is opgebouwd
uit de elementen aarde, lucht, water en vuur. Hoewel het tetralisme in
feite zelfs een pentalisme is, omdat er een vijfde element is, de
quintessence (letterlijk de vijfde essentie). Dit element is de aether,
ook wel akasha. Dit element werd beschouwd als het element waaruit
de ruimte bestond, een ijle en vluchtige stof, waarmee het gehele
universum was doordrongen.
Maar in feite is akasha, de aether volgens anderen het eerste element
en komen de vier andere elementen aarde, lucht, water en vuur voort
uit het eerste element. Waarmee het pentalisme volgens hen in feite
dus een monisme is.
In het Vedische Hindoeïsme betekent Akasha de basis en essentie van alle
dingen in de materiële wereld; het eerste materiële element gecreëerd
vanuit
de
astrale
wereld.
Een
Vedische
mantra
“pṛthivyāpastejovāyurākāśāt” geeft de volgorde aan van de
aanvangsverschijning van de vijf grove basis-elementen. Zo verscheen eerst
de ruimte, waaruit de lucht verscheen, waaruit vuur of energie verscheen,
waaruit water verscheen en daaruit verscheen de aarde. Het is één van de
Panchamahabhuta, of "vijf grove elementen"; haar hoofdeigenschap is
Shabda (geluid). De letterlijk vertaling van Akasha is het woord dat in het
Hindoeïsme “bovenste lucht” betekent of “ruimte”.
De Nyaya en Vaisheshika scholen van de Hindoe-filosofie stellen dat
Akasha of aether de vijfde fysieke substantie is, wat de grondslag is voor de
kwaliteit van geluid. Het is de Ene, Eeuwige en Alles-Doordringende
fysieke stof, die onwaarneembaar is…9
Met enig associatief denken kan men akasha als de grondslag voor de
kwaliteit van geluid verbinden met de Grote Knal of Oerknal, een term
die ook geluid indiceert, en ook kan men het de Oerschreeuw noemen.
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Oftewel de A.U.M. en het woord van die god uit de bijbel van de
christenen.
…Aanhangers van de andersdenkende Cārvāka of Lokāyata filosofie
oordeelde dat deze wereld gemaakt is uit slechts vier elementen. Zij sloten
het vijfde element, Akasha, uit, omdat haar bestaan niet kan worden
waargenomen.10
Het zijn dus niet alleen de “moderne wetenschappers”, die akasha of
de aether uitgumden als niet bestaand om het vervolgens met niets,
een vacuüm, te vervangen. Het element akasha of aether als
allereerste materiële element dat vanuit de astrale wereld (oftewel het
spirituele deel van de Totale Werkelijkheid) werd gemaakt als voor de
Mens (Ik) als MiddelPunt niet-waarneembaar element, waaruit alle
andere elementen ontstonden, is dus al tot tweemaal toe
weggeradeerd door groeperingen Mensen (Ik) als MiddelPunt.
Groeperingen Mensen (Ik) als MiddelPunt die niet wensen te geloven in
noch weet willen hebben van een bijna spiritueel, onwaarneembaar
onderdeel van het materialistische deel van de Totale Werkelijkheid en
een mogelijke verbinding met het spiritualistische deel ervan. In feite
zijn dit groeperingen Mensen (Ik) als MiddelPunt, die alleen het
bestaan willen accepteren van wat zij met hun zintuigen kunnen
ervaren en waarnemen. Oftewel alleen dat voor-waar-nemen en als
werkelijkheid accepteren dat zij kunnen zien, horen, ruiken, proeven en
voelen. Dat is hun hou-vast of hun anker. Zij be-palen en be-perken de
Totale Werkelijkheid tot alleen voor de Mens (Ik) als MiddelPunt
waarneembare, materialistische verschijnselen.
Een ieder die meent dat de 5 elementen aarde, water, lucht, vuur en
aether slechts een verouderd en/of foutief denken, voelen en handelen
is van Mensen (Ik) als MiddelPunt, die leefden vooraf aan de
specialistisch materialistische wetenschap, die ontstond vanuit de
Wetenschappelijke en daarop volgende Industriële Revolutie, vergist
zich. Want deze 5 en soms 4 elementen worden ook toegepast in de
moderne, specialistisch materialistische wetenschap. Daarin worden ze
echter met een ander woord aggregatietoestanden genoemd en zijn ze
vanuit specifieke voorbeelden doorgedacht naar meer generale regels.
Een aggregatietoestand betekent: De toestand of staat, waarin een stof
zich bevindt. En de termen aarde, water, lucht en vuur zijn vervangen
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door de woorden vaste stof, vloeistof, gas en plasma. Terwijl de term
aether in eerste instantie volkomen werd weggeschrapt in de moderne,
specialistisch materialistische wetenschap, omdat men meende dit
element niet nodig te hebben voor de berekeningen om te verklaren
hoe de sterren, planeten en andere lichamen in de ruimte hun
bewegingen om elkaar heen maken en hoe het universum werkt. Men
beweerde dat de ruimte zelf een vacuüm was, een lege Omgeving
oftewel een Omgeving zonder materie. Wat er op neerkomt dat vanuit
het standpunt en gezichtspunt van deze Mensen (Ik) als MiddelPunt
daar letterlijk niets is. Maar sindsdien hebben de natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt voort-durend te kampen gehad
met het feit dat hun berekeningen toch niet compleet hun theorieën
over een materie- of stoflege ruimte konden waarmaken. Dat heeft
geleid tot nieuwe gefantaseerde en getheoretiseerde elementen, te
weten donkere materie en donkere energie.
Deze termen, die in feite zeggen dat de modernere, specialistischmaterialistische wetenschappers (nog) niet in staat zijn om deze
materie en energie te ervaren, noch met hun 6 zintuigen, noch met
hun daarop gebaseerde verbeteringen, zoals telescopen en
radiotelescopen, zijn zeer verwarrend te noemen. Want hoe moet nu
bijvoorbeeld de wel ervaarbare energie en materie genoemd worden?
Lichtere energie en materie? Of licht-energie en -materie? En hoe
gemakkelijk kunnen deze termen verweven worden met spirituele
geloven over één of andere god, die het licht is, of de maker van het
licht en het donker. Hoe komt het dat zogenaamd zeer rationeel
intelligente Mensen (Ik) als MiddelPunt juist met deze termen komen?
Één reden is natuurlijk omdat men niet wilde toegeven dat de vroegere
Mensen (Ik) als MiddelPunt gelijk hadden toen zij spraken over aether
en akasha. Termen die verwezen naar het bestaan van (vooralsnog)
niet-zichtbare, beter niet-ervaarbare energieën, die… oeps verwijzen
naar een meer spirituele, astrale wereld. Dan liever maar andere
termen verzinnen. Maar met hun eigen nieuwe woordgebruik hebben
ze andere specialistisch-spiritueel-denkende Mensen
(Ik) als
MiddelPunt weer argumenten gegeven voor hun fantasieën, ideeën en
geloven over hoe Alles is ontstaan. Gebeurde dit doelbewust? Of kan
de Mens (Ik) als MiddelPunt eenvoudigweg niet ontsnappen aan
woordgebruik dat zowel materialistisch als spiritualistisch begrepen kan
worden? Hoe het ook zij, donkere materie en donkere energie zijn,
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evenals de aether, verschijnselen, waarmee het gehele universum is
doordrongen, volgens de modernere specialistisch-materialistische
wetenschappers. Verschil is natuurlijk dat uit deze twee energieën
aarde, lucht, water en vuur juist niet zijn voortgekomen. Of toch wel?
In sommige fantasieën, theorieën en aannames is de verhouding
tussen (licht?-)materie en (licht?-)energie (de materie en energie
waaruit de sterren, planeten en wijzelf bestaan) aan de ene kant en
donkere materie en donkere energie aan de andere kant als volgt:

Mensen (Ik) als MiddelPunt, die de oudere termen aarde, lucht, water
en vuur en aether of akasha, nog wel toepassen, realiseren zich vaak
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niet dat deze termen even materialistisch zijn als die van de moderne,
specialistisch-materialistische wetenschappers. Of beter gezegd, de
oudere termen aarde, lucht, water en vuur en aether staan ook voor
materie en hebben even veel of even weinig te maken met
spiritualisme als vaste stof, vloeistof, gas, plasma, donkere materie en
donkere energie.
De laatste term in het rijtje van monisme, dualisme, trialisme
enzovoorts om de hoeveelheid van essenties en beginselen aan te
geven, waaruit de werkelijkheid mogelijk zou kunnen bestaan is
pluralisme:
Pluralisme is een systeem of leer dat stelt dat de werkelijkheid niet herleid
kan worden tot één enkele essentie (monisme), maar dat er van een veelheid
van essenties of beginselen moet worden uitgegaan.11
Uit al deze verschillende -ismen blijkt dat hoe de Totale Werkelijkheid
is ontstaan even onverklaarbaar is als, of nog meer onverklaarbaar is
dan, hoe het materialistische onderdeel daarvan, het universum, is
ontstaan. Er is zelfs geen eensgezindheid over of er überhaupt wel een
begin is geweest.
In het volgende hoofdstuk beperk ik mij tot het ontstaan of beter de
wording van de Totale Werkelijkheid, het HeelAl, en het
materialistische onderdeel daarvan, ons universum, ook wel de
kosmos. Er zijn zeer veel ideeën en fantasieën en theorieën, die de
ontwikkeling en de wording van het universum en alles wat daarin
verschenen is proberen te verklaren. Een term voor die ontwikkeling en
de wording van het universum is kosmogonie, ook wel
scheppingsverhaal.
KOSMOGONIEËN
Vanuit hun ervaringen creëren Mensen (Ik) als MiddelPunt voor zichzelf
en voor de groep, waarin zij leven hou-vasten. Het zijn, zoals het
woord zegt, objecten, maar ook ideeën, om zich letterlijk danwel
figuurlijk, oftewel materieel danwel spiritueel aan vast te houden. Het
26

Werkelijkheid
kan een veiligheidsdekentje genoemd worden, zoals Linus van Pelt er
één gebruikte in de Peanuts12 van Charles M. Schulz:

Een ander toegepast woord is anker. Het is een woord dat typerend is
ontstaan vanuit een specialistische groepering Mensen (Ik) als
MiddelPunt, zeevarende Mensen (Ik) als MiddelPunt wel te verstaan.
Het voordeel van een anker ten opzichte van een hou-vast, is dat het
beide handen vrijlaat, men hoeft niets vast te houden, maar wordt zelf
vastgehouden door iets. Men is geankerd, of met twee andere woorden
vanuit een meer agrarische groepering Mensen (Ik) als MiddelPunt
geworteld en gegrond.
Één dergelijk hou-vast is het verhaal, de fantasie, het idee hoe de
wereld, de kosmos en de Mens (Ik) als MiddelPunt daarin is ontstaan.
Aan een dergelijk hou-vast of anker wordt door de ene Mens (Ik) als
MiddelPunt meer belang gehecht dan door de andere. De ene Mens (Ik)
als MiddelPunt reguleert zijn leven ernaar zonder er ooit verder over na
te denken. Het is er als hou-vast, indien nodig. En hij verhaalt het
slechts aan anderen wanneer er om wordt gevraagd. Of tijdens rituele
gebeurens, die op zich handelingen zijn om het hou-vast opnieuw vast
te leggen en vast te houden. En een ander hecht er zoveel waarde aan
dat hij zichzelf en anderen letterlijk verplicht het als de waarheid te
accepteren, de gehele waarheid en niets dan de waarheid. Oftewel de
werkelijkheid, de gehele werkelijkheid en niets dan de werkelijkheid.
Een waarheid oftewel werkelijkheid op grond waarvan het gehele leven
moet worden ingedeeld naar be-palende en be-perkende regels en
normen, die ontwikkeld worden om het hou-vast, het anker, het
veiligheidsdekentje te blijven gebruiken, gewild of niet.
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Kosmogonieën zijn ideeën, geloven en fantasieën en verklaringen over
hoe Alles zou zijn begonnen en hoe en waarom de Mens (Ik) als
MiddelPunt in dat Alles is geplaatst. Een synoniem voor kosmogonie is
de term “wereldwording”. Het woord kosmogonie, ook wel kosmogenie,
komt uit het Grieks en staat voor “kosmos” is “wereld” en “gon-” is
“verwekken”. Verwekken staat voor veroorzaken, doen ontstaan en
voortbrengen en heeft daarmee ook de nauwere betekenis van geboren
laten worden. Een variant op de afkomst van kosmogonie stelt dat het
woord komt van “κόσμος” is “kosmos, de wereld” en de wortel van
“γί(γ)νομαι/γέγονα” is “in een nieuwe staat van zijn komen”. Het
woordje “nieuwe” geeft hier aan dat er daarvoor al een andere staat
van zijn bestond.
Veel Mensen (Ik) als MiddelPunt gaan uit van de eerste betekenis, dat
kosmogonie oftewel wereldwording niet meer is dan hoe de wereld, het
universum, of uitgebreider de Totale Werkelijkheid, ook wel het HeelAl,
is verwekt. Ze menen dat de wording van het universum af is. Klaar.
Gereed. Het was volgens hen af toen de Mens (Ik) als MiddelPunt ten
tonele verscheen. Dit is een fantasie, idee, geloof en theorie dat zowel
in godsgeloven als in wetenschapsgeloven terug te vinden is, en dat de
werkelijkheid van grote groeperingen van Mensen (Ik) als MiddelPunt
beïnvloedt. Hoe weet de Mens (Ik) als MiddelPunt dat de wording van
het universum is gestopt? En is dat terecht? De Mens (Ik) als
MiddelPunt gaat hier vanuit, omdat hij zelf ook in ieder geval een
materieel begin en einde kent, en omdat zijn meest directe Omgeving
een voort-durend opeenvolgen van seizoenen vertoont, waarin
opkomen en geboren worden uiteindelijk weer overgaan in ondergaan
en sterven. Dit opkomen en ondergaan breidt hij uit naar het gehele
universum, waarbij hij zichzelf als middelpunt beschouwd en daarmee
dus ook als hoogtepunt van het universum, waarna het universum
weer terugvalt en afsterft. Maar in feite is dit slechts een geloof en
heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt hier geen enkel bewijs van.
Met de wereld wordt door de Mens (Ik) als MiddelPunt Al-het-andere
om hem heen bedoeld, in eerste instantie de meest nabije en directe
Omgeving, waarin hij zich vindt en moet zien te leven en overleven.
Afhankelijk van waar en wanneer de Mens (Ik) als MiddelPunt geboren
is, is die wereld in feite anders. En zal ook het verhaal over de wording
ervan verschillen. Een kosmogonie vertelt dus hoe Al-het-andere begint
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en verandert, maar de Mens (Ik) als MiddelPunt stopt de wording en
verandering ervan vrijwel altijd op het punt dat hij er zelf in verschijnt
en er schijnbaar het MiddelPunt en hoogtepunt van wordt. Als
MiddelPunt denkt en voelt hij zich zo rijk van belang dat met de
verschijning van hemzelf de wording van de wereld, Al-het-andere wel
moet stoppen en eindigen. Al-het-andere is namelijk voor hem
bestemd, bedoeld. Althans dat gelooft en denkt hij.
Ik ga uit van de laatste betekenis van kosmogonie, omdat die, evenals
het synoniem “wereldwording”, aangeeft wat er daadwerkelijk gaande
is. Namelijk een voort-durende wording en ontwikkeling van Alles, van
zowel Al-het-andere als van de Mens (Ik) als MiddelPunt, van de Totale
Werkelijkheid.
De kosmos of het universum als materialistisch onderdeel van de
Totale Werkelijkheid is voort-durend in verandering. Er worden nog
altijd melkwegen, sterrenstelsels, sterren en planeten geboren. En als
de theorie van het multiversum correct is, worden er zelfs voort-durend
nog nieuwe universa of kosmossen geboren. En ook sterven al deze
enorme verschijnselen weer weg en uit. De eerste betekenis van
kosmogonie geeft de indruk dat er een begin- en een eindpunt van de
wereld, het HeelAl is. De laatste betekenis geeft aan dat de wereld, het
universum in een nieuwe en tijdelijke staat (schijnbare stilstand) komt,
wat “zijn” genoemd wordt. Welbeschouwd is het universum nooit af,
gereed of klaar. Of het nu wel of niet een begin- en eindpunt heeft, het
is al-tijd in wording. De Mens (Ik) als MiddelPunt werkt daar zelf in mee
en aan mee, hoe onvoorstelbaar klein de schaal van zijn
werkzaamheden ook mag zijn in de enormiteit van het universum en in
de Totale Werkelijkheid, oftewel het HeelAl, het Alles. Doordenkend zou
men kunnen stellen en concluderen dat het universum groeistuipen
doormaakt, waarbij het van de ene staat van tijdelijk zijn wordt,
verandert naar de volgende staat van zijn, zoals de Mens (Ik) als
MiddelPunt zelf groeit van baby, via peuter en kleuter naar
volwassenheid en dan naar bejaarde.
Er zijn kosmogonieën, die een begin en daarom ook einde verkondigen
en kosmogonieën, die hooguit een opeenvolging van staten van zijn
verkondigen, maar geen letterlijk begin en einde kennen. De eerste
zou men kunnen beschouwen als de kosmogonieën, die alleen verhalen
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over het materialistische onderdeel van Alles, het universum. De
laatste verhalen van de Totale Werkelijkheid, het HeelAl, waarin het
universum er slechts één is van een schier eindeloze hoeveelheid aan
universa met beginnen en einden, die kunnen bestaan.
De meeste, misschien wel alle, kosmogonieën hebben met elkaar
gemeen dat er eerst het Verschijnsel Energie is, dan het Verschijnsel
Omgeving, die gemaakt wordt uit die Energie (een geluid, een wereldei
aan voedingsstoffen, een soort stof zoals klei en dergelijke) en
tenslotte de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf als Verschijnsel. Toch is er
vaak al een iets of een iemand waaruit of waardoor of door wie de
wereld in wording wordt gezet. De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft
namelijk moeite met het idee dat iets kan ontstaan uit niets.
Van de Nederlandstalige Wikipedia uit het artikel “Kosmogonie”:
Door meerdere mythologieën zoals de Noordse en de Griekse en Tibetaanse
worden entiteiten benoemd als voorafgaand aan de hedendaagse wereld,
met het woord titanen of reuzen, mythische slangen of draken, om de
nadruk te leggen op de gigantische omvang van de krachten en
vormingsprocessen die aan het begin van het heelal (de wereld)
plaatsvinden. Anderzijds is er ook sprake van een wereld van dwergen die
in staat zijn de dingen vorm te geven door ze aan elkaar te smeden in de
microkosmos, daar waar bijvoorbeeld een god Thor reusachtige misbaksels
in de macrokosmos met zijn mythische hamer weer uiteenslaat. 13
Kosmogonieën kunnen grofweg onderverdeeld worden in meer
spiritualistische en meer materialistische kosmogonieën. Kosmogonieën
zijn ook tijds- en plaatsgebonden. Daarnaast zijn er zeer persoonlijke,
individualistische en door grote groeperingen van Mensen (Ik) als
MiddelPunt geaccepteerde kosmogonieën. Vele vertellen dat de start
van Alles een geluid was. Iets dat de Mens (Ik) als Middelpunt kan
ervaren met zijn gehoorzintuig. Er is de A.U.M., een woord, een geluid,
waarvan elke letter staat voor een onderdeel van de kosmogonie, de A
staat voor de creatie, de U staat voor het behoud ervan en de M staat
voor de vernietiging. Tolkien spreekt in zijn werk “The Silmarillion” over
Eru Ilúvatar en de Ainur, die door de eerste gemaakt, samen muziek
maken. En met die muziek, Ainulindalë, wordt het universum en
MiddelAarde gecreëerd. En dan is er de OerKnal (The Big Bang), waar
veel natuurkundigen van uit gaan. Een geluidloze knal moet dat zijn
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geweest, daar het universum van de meeste van deze natuurkundigen
leeg is en dat ook geweest moet zijn bij die knal.
Anderen vertellen over een wereld-ei of kosmisch ei:
De hindoemythologie bevat, zoals veel andere mythologieën, meerdere
verhalen over het ontstaan van de kosmos. Het populairste is de visie van
de Hiranyagarbha (gouden baarmoeder of gouden omhulsel).
Hiranyagarbha dreef in het oerwater in de leegte en de duisternis van het
niets. Dit gouden ei splitste zich en daarmee ontstond de kosmos. Svarga
dook op uit het bovenste gedeelte van Hiranyagarbha, en Prithvi uit het
zilverkleurig onderste gedeelte.14

Welbeschouwd kan de materialistische kosmogonie over de Oerknal (of
de Grote Klap) ook begrepen worden als een ei, eicel of zaadje dat
exploderend of imploderend tot groei en bloei komt.
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Weer andere vertellen over een niets, over een chaos, wat het Grieks
voor leegte is:
Chaos (Grieks: Χαος, Chaos betekent 'leegte') is in de Griekse mythologie het
Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Chaos is volgens sommige
bronnen vrouwelijk, maar wordt meestal als onzijdig aangeduid. Chaos wordt
wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos 'valt'; niet naar
beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op. Uit
deze uitgestrekte malende wanorde ontstond orde in de vorm van Nacht,
Duisternis, Aantrekkingskracht, Onderwereld en Aarde. Aarde maakte vanuit
haar oorsprong Bergen, Zee en Hemel; Nacht en Duisternis maakten samen
Ether en Dag.15
Of over Ginnungagap:
De Ginnungagap (de afgrond van ginn; Oudnoors ginn, tover, magie, het
komt overeen met het Sanskriet tat dat dat betekent) is de kloof van
schijnbare leegte, materievrije ruimte, niets of vacuüm uit de Noordse
mythologie. De kloof wordt nadien ook Himthusen genoemd maar komt
voor als oorspronkelijke gapende afgrond in het scheppingsverhaal van de
Edda.
De Ginnungagap was aan het begin der tijden de ontmoetingsruimte tussen
nevels en vuur, voordat de kosmos zich in deze leegte vormde. Doordat
Niflheim (een nevelwereld) en Muspelheim (een vuurwereld) in het begin
der tijden in de Ginnungagap bij elkaar kwamen ontstond Ymir die als
materiaal voor de verdere schepping werd gebruikt…
Völuspá over het begin van de wereld
In de aanvang was
het oneindige niets;
er was zand noch zee
noch zilte golven;
niet was er de aarde,
niet de hemel erboven;
gapend de chaos,
gras was nergens.16
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De Maori’s vertellen over de schepping het volgende:
"In het begin was er niets, helemaal niets.
Het duister kwam, een pikdonkere zwarte nacht. En toen ontstond het eerste
licht. Het was niet groter dan een worm.
Daar kwamen de god Rangi, de hemelvader en zijn vrouw Papa, de godin
van de aarde. Ze hielden zoveel van elkaar dat ze elkaar stevig omarmden
en nooit loslieten. En dus zaten de hemel en de aarde aan elkaar vast. Maar
ze hielden elkaar zo stevig vast dat er geen licht op aarde was en er dus
niets kon groeien.
Papatuanuku en Ranginui kregen verschillende kinderen. Ze kregen
Tangaroa, de god van de zee, Tumatauenga, de god van het bos en Tawhiri,
de god van de wind. Maar deze kinderen werden gevangengehouden door
de omarming van hun ouders. Ze konden niets zien in het donker en konden
zich nauwelijks bewegen. Elk kind probeerde ertussenuit te komen, maar
het lukte hun geen van allen.
Uiteindelijk lukt het Tumatauenga om zijn ouders een heel klein stukje uit
elkaar te duwen. Hij drukte zijn schouders tegen de aarde en zijn voeten
tegen de hemel. En zo duwde hij jaren en jaren achtereen. Uiteindelijk
gingen de hemel en aarde, zijn vader en moeder, een klein eindje van
elkaar. De spieren waarmee ze elkaar vasthielden werden door
Tumatauenga in stukken gehakt, waardoor een vuurrode aarde ontstond. Hij
duwde ze verder uit elkaar en jawel, er kwam licht op de aarde!
Er begonnen bomen en planten te groeien. De godenkinderen ontsnapten en
begonnen de wereld verder vorm te geven. Tumatauenga maakte de zon en
de maan en versierde de hemel met sterren. Toen maakte Tumatauenga de
eerste vrouw, Hine, en trouwde met haar. Ze kregen kinderen, de eerste
Maori. Maar Papatuanuku en Ranginui waren ongelukkig en diep bedroefd.
Ze misten elkaar zo erg, dat ze niet konden stoppen met huilen. Ze huilden
en huilden maar door. Uit de tranen van Ranginui ontstonden rivieren en
zeeën en er kwam dauw op het gras. De nevel die opsteeg uit het gras was
het symbool van hun eenzaamheid."17
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Twee Chinese kosmogonieën vertellen:
Het Taoïstische Scheppingsverhaal start in een oerchaos. Dit is een bol, die
in potentie de hele schepping in zich bergt. Alle levenskrachten of
energieën, in het Chinees qi's, zitten hierin vermengd. Met de tijd rijpt deze
bol, en barst open zodat de qi's alle kanten opvliegen. De lichte stijgen op
en vormen de lucht, de zware dalen neer en vormen de aarde. Zij
verstrengelen zich daarna ook, waardoor er uit de verstrengelde partners in
het centrum hemel en aarde ontstaan. Uit deze drie spruiten de
verschillende soorten van verschijnselen in de wereld, als planeten, sterren
voort. Het zijn de "tienduizend" dingen. Mensen nemen hierin geen
bijzondere plaats in.
De PanGu mythe is een beeldender verhaal, dat hierbij aansluit. PanGu is
een man in een berenhuid, en heeft twee horens. Na de uitbarsting van de
oerchaos, die als een soort ei openbarst, komt PanGu tevoorschijn. Met een
zwaai van een bijl scheidt hij yin en yang, en maakt er aarde en hemel uit.
Zelf houdt hij ze uit elkaar door ertussen te staan als centrum, en de hemel
te ondersteunen. Hij werkt met hamer en beitel, en maakt de zon, de maan,
de sterren, waarbij hij elke dag een stukje groeit. Als het werk af is, gaat
PanGu dood, om de wereld te doen leven. Zijn hoofd wordt de bergen, zijn
adem de wind. Zijn stem wordt de donder, en zijn ledematen de vier
windstreken. Zijn vlees de grond, zijn haar de bomen, zijn zweet de regen,
zijn botten de stenen. Ten slotte worden de insecten die over hem kruipen,
de mensen.18
Zo zijn er nog vele, andere kosmogonieën. Alle bedacht en doorvoeld
door kleinere en grotere groeperingen van Mensen (Ik) als MiddelPunt
op grond van hun ervaringen en waarnemingen gedaan in hun meest
directe en nabije Omgeving, ergens op Aarde. Die meest nabije en
directe Omgeving vormde, be-paalde en be-perkte hun kosmogonie
sterk mede. De waarnemingen en ervaringen van donker en licht, van
de wijdse nachtelijke ruimte boven hun hoofden kennen alle Mensen
(Ik) als MiddelPunt over de gehele Aarde, evenals het opeenvolgen van
seizoenen en het feit dat veel levensvormen voorkomen uit eieren en
zaden. Maar er zijn ook zeer plaats- of beter Omgevingsgebonden
details te vinden in al die verschillende kosmogonieën.
Zelfs hedentendage worden niet alleen deze kosmogonieën voortdurend doorverteld en regelmatig zelfs bijgesteld, maar er worden ook
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min of meer nieuwe kosmogonieën bedacht. Eén van de jongste en
nieuwste is de kosmogonie geboren uit de computer-revolutie. Een
kosmogonie die beweert dat de Mens (Ik) als MiddelPunt mogelijk niet
meer is dan een computersimulatie, die in een computersimulatie leeft
en functioneert. In feite zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat de
Mens (Ik) als MiddelPunt letterlijk niets meer is dan een figuur in een
computerspel. Zoals een figuur in een computerspel zou hij tijdens zijn
leven meerdere materie-attributen (meest luxe-goederen en wapens
om elke andere vorm van leven te doden, op misschien “de zijnen” na)
kunnen verdienen. Hij zou hoeveelheden energie (voedsel en water)
kunnen verdienen. En hij zou zelfs meerdere levens kunnen verdienen
door denken en handelen. Reïncarnatie, het opnieuw en opnieuw leven,
kan prachtig verklaard worden vanuit dit scheppingsverhaal. De tweede
is, dat de Mens (Ik) als MiddelPunt in feite niet letterlijk een simulatie
is in het kosmische computerspel, maar er op één of andere manier en
om één of andere reden er een gevangene in is. Deze laatste
mogelijkheid is vooral in opgang gekomen door de film-trilogie “The
Matrix”(1999), “The Matrix Reloaded” (mei 2003) en “The Matrix
Revolutions” (november 2003), hoewel het hele idee daarvan niet meer
is dan een hedendaags aangekleedde en uitgelegde versie van Plato’s
allegorie van de grot van zo’n 2400 jaar geleden.19
Er zijn zelfs Mensen (Ik) als MiddelPunt, die op grond van die tweede
variant besloten hebben om een manier te vinden om de createurs van
deze kosmische computersimulatie direct aan te spreken:
Technologie-miljardairs, die overtuigd zijn dat we in de Matrix leven,
financieren stiekum wetenschappers om ons te helpen er uit te breken
Andrew Griffin - Donderdag 6 oktober 2016
Sommige van de wereld’s rijkste en meest machtige mensen zijn overtuigd
dat we in een computersimulatie leven. En nu proberen ze er iets aan te
doen. Tenminste twee van de technologie-miljardairs van Silicon Valley
gieten geld in pogingen om mensen uit de simulatie te breken, waarvan zij
geloven dat zij daarin leven, volgens een nieuw rapport.
Filosofen zijn al lang bezorgd hoe we kunnen weten dat onze wereld niet
slechts een zeer geloofwaardige simulatie is van een echte. Maar
bezorgdheid daarover is de laatste jaren steeds meer actief geworden met de
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vooruitgang in computers en kunstmatige intelligentie. Dat heeft ertoe
geleid dat sommige technologie-miljardairs speculeren dat de kansen dat
we niet in zo’n simulatie leven “miljarden staat tot één” zijn. Zelfs
analisten van de Bank of America schreven afgelopen maand dat de kansen
dat we in een Matrix-achtige fictieve wereld leven zo hoog is als 50
procent. En nu financieren tenminste twee miljardairs wetenschappers in
een poging om te proberen ons uit die simulatie te breken. Het is niet
duidelijk wat voor een vorm dat werk aanneemt.
“Veel mensen in Silicon Valley zijn geobsedeerd geraakt met de simulatiehypothese, het argument dat wat we als realiteit ervaren in feite
gefabriceerd is in een computer,” schrijft Tad Friend van de The New
Yorker. “Twee technologie-miljardairs zijn zelfs zo ver gegaan dat zij in
het geheim wetenschappers in dienst hebben genomen om te werken aan
het uitbreken van ons uit de simulatie.”20
Het idee van de computer-kosmogonie werd al eerder gepropageerd
door de astronoom Neil DeGrasse Tyson en komt vanuit een idee van
de filosoof Nick Bostrom. De laatste stelt:
…dat als het mogelijk is om gehele bewoonde planeten of zelfs gehele
universa in een computer te simuleren, en dat dergelijke gesimuleerde
mensen volledig bij bewustzijn zijn, dat dan het grote aantal van zulke
simulaties, dat door een voldoende geavanceerde beschaving kan worden
geproduceerd, het … zeer waarschijnlijk maakt dat wij als mensheid in feite
in zo'n simulatie leven.
Bostrom stelt dat ten minste een van de onderstaande uitspraken zeer
waarschijnlijk juist is:
1. Geen beschaving zal het technologisch niveau bereiken dat het op grote
schaal produceren van gesimuleerde werkelijkheden mogelijk maakt.
2. Geen beschaving, die de bovengenoemde technologische status zal
bereiken, zal een aanzienlijk aantal gesimuleerde realiteiten in gang
zetten; dit om een aantal mogelijke redenen, zoals het prioriteren van
computationele rekenkracht voor andere taken, ethische overwegingen
aangaande het "gevangen houden" van zelfbewuste entiteiten in
gesimuleerde realiteiten, enz.
3. Elke entiteit met een aan ons vergelijkbare verzameling van ervaringen
leeft vrijwel zeker in een simulatie.21
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Het is een prachtig voorbeeld van hoe de fantasie van één of enkele
Mensen (Ik) als MiddelPunt de werkelijkheid wordt voor een kleinere of
grotere groepering van andere Mensen (Ik) als MiddelPunt. Kortom: De
fantasie van de één leidt tot de werkelijkheid van de ander. En: De
fantasie is hoe dan ook een onderdeel van de Totale Werkelijkheid, en
niet iets dat niet bestaat of volkomen zinloos is.
Natuurlijk is de meest logische vraag die deze computersimulatiekosmogonie oproept: Leven de createurs van onze computersimulatiekosmos dan zelf misschien ook weer in een computersimulatie-kosmos
van andere createurs, die weer in een computersimulatie-kosmos leven
van…? Kortom, ook deze kosmogonie leidt niet tot een antwoord van
waarom de Totale Werkelijkheid er is. Het leidt echter wel tot het
bekende probleem van het Droste-effect. Een probleem waar ook
kinderen mee worstelen, die terecht vragen of hun god dan ook een
moeder en vader heeft en die weer een moeder en vader en... Een
probleem dat in tegenstelling tot het daadwerkelijke en fysieke Drosteeffect zichzelf eindeloos kan blijven herhalen, zonder daadwerkelijk
naar een begin of een einde te leiden.
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Mensen (Ik) als MiddelPunt hebben naast het bedenken en doorvoelen
van eigen kosmogonieën door de loop van hun zelfbewuste
geschiedenis ook geprobeerd elkaar’s kosmogonieën uit te wissen en in
de ban te doen ten gunste van het eigen scheppingsverhaal of hebben
tenminste de kosmogonieën van anderen zoveel mogelijk bijgesteld
naar de eigen kosmogonie:
Pas na de kerstening gebruiken de Noordse volkeren een woord voor 'god'
dat mannelijk is, en dan nog alleen voor de christelijke God. Voor het eigen
pantheon blijft een woord voor 'god' dienen dat onzijdig is.22
Beter gezegd, door andere groeperingen Mensen (Ik) als MiddelPunt de
eigen kosmogonie dwangmatig op te leggen, proberen zij deze
groeperingen in hun wereldbeeld te laten geloven en volgens hun
daaruit voortgekomen fantasieën, ideeën, regels en wetten te laten
leven.
Maar welke kosmogonie de Mens (Ik) als MiddelPunt ook als hou-vast
of anker gebruikt en toepast, er zijn in al die verschillende
kosmogonieën drie verschijnselen, die altijd onderdeel van ze
uitmaken. Elke kosmogonie kent deze drie verschijnselen en
beginselen: Energie, Omgeving en het Verschijnsel Mens. Die lijken
daarmee dus meer werkelijkheid dan de oorzaken voor Alles, oorzaken
die onbe-wijs-baar blijven.
Laat ik nogmaals eindigen met de drie eenvoudige, maar zeer lastige
vragen aan u te stellen ter doordenking en doorvoeling:
1. Kan een Mens (Ik) als MiddelPunt bestaan zonder Omgeving?
2. Kan een Omgeving bestaan zonder ingebed te zijn in een grotere
Omgeving?
3. Bestaat er iets, wat dan ook, dat niet wordt veroorzaakt door en
opgebouwd is uit Energie?
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DE LEVENSLOOPBEPAALDE WERKELIJKHEID
Ik zie nu in dat alles voortkomt uit bewustzijn. Ik begrijp beter dat
mensen hun eigen realiteit creëren op basis van het bewustzijn dat ze
hebben en de intentie van waaruit ze leven”.
Pim van Lommel23
Er zijn zeer veel verschillende ideeën, theorieën en filosofieën over wat
werkelijkheid is. Ik wil uitgaan van een eigen idee, waarbij ik
onderscheid maak tussen de al eerder genoemde Totale Werkelijkheid
en een LevensloopBepaalde Werkelijkheid. De Totale Werkelijkheid
omvat zoals gezegd letterlijk Alles. Letterlijk alle materialistische en
alle spiritualistische verschijnselen, waaronder ook alle fantasieën,
ideeën, theorieën, filosofieën, gedachten, gevoelens en handelingen
van letterlijk elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt ooit. De
LevensloopBepaalde Werkelijkheid bestaat uit alle fantasieën, ideeën,
theorieën, filosofieën, gedachten, gevoelens en handelingen van één
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt.
We leven ieder voor zich in een andere tijd en op een andere plaats in
ons universum en op Aarde. We doen daardoor elk op zich andere
ervaringen op en we doen andere waarnemingen. Op grond van die
eigen ervaringen en eigen waarnemingen bouwen we allemaal een
eigen beeld van de werkelijkheid op, een persoonsgebonden beeld. Dit
persoonsgebonden beeld van de werkelijkheid verandert tijdens ons
gehele leven, door voort-durend nieuwe ervaringen, nieuwe
waarnemingen en vandaaruit door voort-durende bijstelling van het
beeld dat wij op een gegeven moment hebben van de werkelijkheid.
Bijstellingen die plaats vinden door voelen, denken en handelen. Op elk
moment tijdens ons leven is ons beeld van de werkelijkheid dus
gebaseerd op onze levensloop tot dan toe. Er is dus sprake van een
LevensloopBepaalde Werkelijkheid.
De LevensloopBepaalde Werkelijkheid, de individuele werkelijkheid van
één Mens (Ik) als MiddelPunt wordt opgebouwd en gevormd gedurende
diens leven. Ze is gebaseerd op haar ervaringen en belevenissen, en op
haar gevoelens, denken en handelen naar aanleiding van die
ervaringen en belevenissen. De LevensloopBepaalde Werkelijkheid
wordt in eerste instantie diepgaand be-paald en be-perkt door
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opvoeding en onderwijs. Beide zijn gebaseerd op kennis-overdracht,
ideeën, fantasieën, geloven, wetens en andere informatie van ouders
en voorouders, grofweg gebaseerd op de meest nabije en directe
Omgeving, de (leef)Omgeving. Vooraf aan opvoeding en onderwijs ligt
dus in feite de natuur van de (leef)Omgeving, waarin ouders en
voorouders zich een zo veilig en prettig mogelijke levensroute hebben
vastgelegd en uitgestippeld. In die zin zijn opvoeding en onderwijs als
onderdeel van wat de Mens (Ik) als Middelpunt cultuur noemt, dus niet
meer dan afgeleiden van de natuur. Evenals de gehele cultuur slechts
een afgeleide is van de natuur, gericht op het zo lang en zo plezierig
mogelijk kunnen leven en overleven op een be-paalde plek op Aarde, in
een specifieke Omgeving.
De LevensloopBepaalde Werkelijkheid van elke, individuele Mens (Ik)
als MiddelPunt is tijdsgebonden. Wordt be-perkt en be-paald door de
tijd. 100 jaar geleden was en over 100 jaar is de LevensloopBepaalde
Werkelijkheid van mij als schrijver en u als lezer er niet. Er zijn in ieder
geval wel overblijfselen en restanten van onze LevensloopBepaalde
Werkelijkheden. In de vorm van D.N.A., van creatieve uitingen zoals
schilderijen en beeldhouwwerken, en vastgelegd in ideeën, filosofieën
en gedachten, die we achter laten. We weten daarmee dus ook dat we
invloed hebben op de toekomst. We nemen een klein stukje van de
Totale Werkelijkheid over en geven die door, met daaraan toegevoegd
eigen gedachten, gevoelens en handelingen.
De LevensloopBepaalde Werkelijkheid is daarnaast ruimtegebonden. Ze
wordt be-paald en be-perkt door de plek, waar men opgroeit en leeft.
Leven wij dicht bij elkaar in ruimte en in tijd dan zullen onze individuele
Levensloopbepaalde Werkelijkheden mogelijk niet zoveel van elkaar
afwijken. Hoe verder wij echter van elkaar af staan in ruimte en/of tijd,
des te verder zal de LevensloopBepaalde Werkelijkheid van de één
mogelijk afwijken van de LevensloopBepaalde Werkelijkheid van de
ander. Ieder Mens (Ik) als MiddelPunt op zich leeft derhalve in zijn
eigen werkelijkheid, zijn eigen Levensloopbepaalde Werkelijkheid. En
elke Levensloopbepaalde Werkelijkheid is daarmee anders. Er zijn
evenveel Levensloopbepaalde Werkelijkheden als er op een gegeven
moment Mensen (Ik) als MiddelPunt op Aarde leven. Momenteel zijn
dat er plm. 7,5 miljard. Dus 7.500.000.000 Levensloopbepaalde
Werkelijkheden.
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Een aardig voorbeeld van hoe de LevensloopBepaalde Werkelijkheid
van verschillende Mensen (Ik) als MiddelPunt hun ideeën, fantasieën,
theorieën, voelen, denken en handelen be-palen en be-perken is te
vinden in het boek “Hoe de stof de geest kreeg. De evolutie van het
ik”24 van Arie Bos. Op pagina 37 en 38 geeft hij een 9-tal
veronderstellingen, die Mensen (Ik) als MiddelPunt hebben geopperd
met betrekking tot de vraag welk gedrag nu aanleiding gaf tot de
hersenontwikkeling die uiteindelijk leidde tot de moderne Mens (Ik) als
MiddelPunt. Zoals hij zelf zegt: “Het is interessant om te zien hoe deze
wetenschappelijke hypothesen altijd een tijdgebonden ideologie in zich
herbergen” en “Wetenschappelijke hypothesen staan kennelijk niet los
van de tijdgeest, ze volgen ook modes”. Zo noemt hij onder andere dat
Darwin veronderstelde dat de ontwikkeling van stenen wapens leidde
tot dit grotere hersenvolume. In Darwin’s tijd en zijn cultuur (plek op
Aarde) bestond de idee, dat betere wapens duiden op superieur zijn
ten opzichte van een andere cultuur (plek op Aarde). Een ander meer
recent antwoord is bijna het tegenovergestelde hiervan, namelijk de
veronderstelling dat de Mens (Ik) als MiddelPunt een groter
hersenvolume ontwikkelde als gevolg van het feit dat hij als prooi
steeds de roofdieren te slim af moest zijn om te overleven. Dit idee
kreeg, volgens Arie Bos, alle ruimte na het Twin Tower-incident in
Noord-Amerika van 2001. Een gebeuren trouwens, waar heel veel
Mensen (Ik) als MiddelPunt heel verschillende eigen werkelijkheden
rond hebben opgebouwd. Deels gebaseerd op hun al eerder
opgebouwde LevensloopBepaalde Werkelijkheden. En deels op de
informatie die hen wel en niet bereikte en wat zij daar wel of niet van
accepteren en geloven. Zoals dat met in feite elk gebeuren plaatsheeft.
Het meest prachtige voorbeeld dat Bos noemt van hoe de
Levensloopbepaalde Werkelijkheid van één Mens (Ik) als MiddelPunt
leidt tot een eigen hypothese, is de idee van de neurofysioloog William
Calvin. Als liefhebber van honkbal veronderstelt hij dat de
hersentoename van die vroege Mens (Ik) als MiddelPunt het gevolg
was van het met scherpe stenen moeten gooien naar prooien, wat
leidde tot een vergroting van de motorische en premotorische
hersenschors. Zou iemand die antisport is ooit ook met een dergelijke
hypothese komen?

41

WonderWegenWandelaars
De vraag is of het alleen gedrag, het handelen van de Mens (Ik) als
MiddelPunt, is dat aanleiding gaf tot die hersenuitbreiding, of dat het
zowel voelen als denken als handelen is geweest.
Opvallend is dat 6 van de 9 veronderstellingen niet alleen gedrag, maar
specifiek agressief gedrag stellen als oorzaak van de hersenontwikkeling, die uiteindelijk leidde tot die moderne Mens (Ik) als MiddelPunt.
Als het inderdaad alleen agressief gedrag is geweest, dat aanleiding
heeft gegeven tot de moderne Mens (Ik) als MiddelPunt, wat zegt dat
dan over zijn idee dat hij beschaafd is? Wordt beschaving daadwerkelijk alleen be-paald en be-perkt door de superioriteit van wapens,
van agressief gedrag?
Hoe LevensloopBepaalde Werkelijkheden van individuele Mensen (Ik)
als MiddelPunt worden beïnvloed door tijd en ruimte is goed terug te
vinden in hun taal en woordgebruik. Geboren op een plek vlak aan zee
zijn veel van mijn woorden gebaseerd op hoe Mensen (Ik) als
MiddelPunt vóór mij gebruik gemaakt hebben van die zee. “Ervaren” is
een woord dat typisch bedacht is door een groepering Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die in een Omgeving leefden, met als onderdeel daarvan
een zee en/of oceaan. Het woord betekent letterlijk er - varen, daar
varen. Ervaring betekent dus ergens, daar, gevaren hebben. En omdat
u daar gevaren heeft, heeft u daar uw zintuigen, die speciaal gericht
zijn op Al-het-andere buiten uzelf, gebruikt om die Omgeving daar zo
goed als mogelijk te bezien, te beluisteren, te beproeven, kortom te
registreren. U heeft letterlijk waarnemingen gedaan met deze zintuigen
en met uw bewustzijn en zelfbewustzijn deze voor waar aangenomen,
oftewel als werkelijkheid. Welbeschouwd betekent ervaren, door reizen
iets leren kennen; van het gewaarworden tot het leren begrijpen. En
als iemand vaardig is, vaardigheden heeft, wil dat zeggen dat hij door
daar gevaren te hebben, weet hoe hij er het beste kan handelen. Zo
ook komen de woorden “vaarwel” en “welvarendheid” en
“rechtvaardigheid” uit de scheepsvaart. Ik noemde al eerder de term
“anker”. Maar ook gezegden en woorden als “driemaal is
scheepsrecht”, “iemand de wind uit de zeilen nemen”, “kielhalen” en
“vloot”, begrijp ik, omdat ik vanaf mijn geboorte ben opgevoed en
onderwezen in een taal doorspekt met zeemanstermen. Die
scheepsvaartstermen worden zelfs toegepast op de “oceaan” van de
ruimte, ons universum buiten de Aarde, waar wij door hopen te gaan
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reizen. We spreken over een lucht-“vloot”, een ruimte-“vloot” van
ruimte-“schepen”, over zonne-“zeilen” en over ruimte-“vaart”. In de
Engelse taal zien wij hetzelfde. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over
“spaceships” en “docking stations”.
Een ander diep ingevreten voorbeeld van hoe taal ons en onze
LevensloopBepaalde Werkelijkheid letterlijk beHEERst is de volgende:
Het feit dat mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt in mijn geboorte- en
(leef)Omgeving rijker van belang worden geacht dan vrouwtjesMensen
(Ik) als MiddelPunt en het idee dat de Mens (Ik) als MiddelPunt niet
zonder zogenaamde leiders zou kunnen, heeft geleid tot termen als:
HEER, HEERschappij, beHEERsen, overHEERsen, verHEERlijken,
HEERlijkheid en HEERlijk. En zonder dat ik het mij zelfbewust ben
gebruik ik daarmee dagelijks woorden, die het idee uitstralen dat
mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt daadwerkelijk rijker van belang
zijn dan vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt. Het mag duidelijk zijn
dat dit enorme gevolgen heeft voor de Mens (Ik) als MiddelPunt, zijn
en haar denken, zijn en haar voelen en zijn en haar daarnaar handelen.
Tot slot ben ik ook geboren in een leefOmgeving, die bomvol staat met
woorden en termen die de kapitalistische economie boven elke andere
vorm van economie verheft. De termen “welvaart” en “welvaren”
waren in eerste instantie scheepstermen, maar hebben door de
koopmanslust steeds meer een betekenis gekregen van economische
rijkdom. De term “belangrijk” heb ik in dit boek al meerdere malen
neergeschreven als “RIJK van belang”. Het woordje rijk is ook terug te
vinden in koninkRIJK, keizerRIJK, eiwitRIJK, fantasieRIJK enzovoorts.
We spreken verder van waardevol, waardeloos, onwaardig, minderwaardig, meerwaarde, waardering (waarde-ering) en letterlijk Alles
wordt gemeten in termen die aangeven hoe niet alleen het ene
verschijnsel RIJKER van belang is dan het andere, maar ook hoe de
ene Mens (Ik) als MiddelPunt RIJKER van belang is dan de andere.
Zo ontwikkelt iedere groepering van Mensen (Ik) als MiddelPunt, die
zich in een be-paalde Omgeving vestigt, een taal en/of een dialect,
waarvan de basis betrekking heeft op die Omgeving en haar in eerste
instantie natuurlijke omstandigheden. En zo creëren we voor een deel
elkaar’s werkelijkheid, een min of meer plaats- en tijdsgebonden
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werkelijkheid. En we bouwen taalkundig weer voort op de woorden, die
ons geleerd worden via opvoeding en onderwijs.
Door de werkelijkheid te be-palen en te be-perken tot de eigen
Omgeving en de daarop gebaseerde cultuur kunnen de meest
(be)merk(ens)waardige verschillen tussen de LevensloopBepaalde
Werkelijkheid van de ene Mens (Ik) als MiddelPunt en de andere Mens
(Ik) als MiddelPunt ontstaan. Verschillen kunnen zeer groot zijn tussen
Mensen (Ik) als MiddelPunt, die proberen te leven en overleven in een
woestijn, op grote hoogte in een berglandschap, aan de kust van een
zee, op een eiland, in een regenwoud enzovoorts. Maar het verschil kan
zelfs heel groot zijn indien ze in vrijwel dezelfde Omgeving en grofweg
in dezelfde cultuur leven. Hieronder een uitgebreid voorbeeld van het
laatste.
WITTE ZWANEN, ZWARTE ZWANEN
Zo’n vijftien jaar geleden begon ik, tijdens een verjaardagsfeestje, over
de zwarte zwanen, die ik in Australië had gezien. Één van de
luisterenden zei onmiddellijk: “Maar zwarte zwanen bestaan niet!” Ik
antwoordde dat ze wel degelijk bestaan en dat ik ze niet alleen had
gezien, maar ook gefotografeerd. Maar de persoon in kwestie bleef mij
sceptisch aankijken, alsof ik een grapje maakte of bezig was met hem
voor de gek te houden. Ik vroeg de persoon vervolgens of hij het liedje
kende: Witte zwanen, zwarte zwanen. Ja, dat kende hij, maar hij had
altijd aangenomen dat dat alleen maar fantasie was.
Hoewel wij beiden welbeschouwd zijn geboren, opgevoed en
onderwezen op een afstand van hooguit 40 kilometer van elkaar, in
vrijwel dezelfde leefOmgeving (hetzelfde land, dezelfde provincie, het
zelfde godsgeloof en meer) was de persoon in kwestie, die slechts
enkele jaren jonger was dan ik, op 40-jarige leeftijd er nog nooit achter
gekomen dat zwarte zwanen realiteit zijn. In zijn LevensloopBepaalde
Werkelijkheid bestonden ze niet echt en waren ze alleen maar fantasie.
We zien hier, hoe het buiten de eigen (leef)Omgeving reizen van een
Mens (Ik) als MiddelPunt hem ervaringen kan opleveren, die volledig
onbekend zijn en zelfs ongeloofwaardig kunnen overkomen bij een
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Mens (Ik) als MiddelPunt, die die andere Omgeving nooit heeft bezocht
of die zelfs de eigen (leef)Omgeving nog nooit heeft verlaten. Denkt u
nu eens aan Mensen (Ik) als MiddelPunt met Bijna-Dood-Ervaringen
en/of die onbekende wezens hebben ontmoet, die mogelijk van
BuitenAardse afkomst kunnen zijn. Hoe deze ervaringen niet alleen al
voor hen zelf zeer confronterend kunnen zijn, maar hoeveel meer
confronterender het kan zijn om deze ervaringen uit te leggen aan en
te delen met anderen, die deze ervaring niet hebben opgedaan.
Een saillant vervolg is dat ik, mij de ervaring herinnerend als aardig
voorbeeld voor dit boek, bij het zoeken naar de oorsprong van het
liedje en enige informatie over zwarte zwanen het volgende vond:
Verspreiding
Deze soort komt van nature voor in Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland.
Hij leeft in zoet- en brakwatergebieden. Een expeditie onder leiding van
Willem de Vlamingh ontdekte in 1696 als eerste Europeaan deze zwarte
zwanen aan de Zwanenrivier bij het hedendaagse Perth. Tot dan toe stonden
zwarte zwanen in Europa bekend als voorbeeld van iets wat niet bestond, de
ontdekking kreeg daarom spreekwoordelijke betekenis. 25
De Nederlandstalige Wikipedia zegt in haar artikel “Witte zwanen,
zwarte zwanen (kinderlied)”26 ondermeer het volgende over de
herkomst van het liedje:
Het oudste liedboekje waarin het liedje, volgens de Nederlandse
Liederenbank van het Meertens Instituut, is afgedrukt, is Nederlandsche
baker- en kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten (1871; 4e druk 1894).
Het liedboekje geeft drie varianten van het liedje: 'Kroene kranen, / Witte
zwanen', 'Zwanen, witte zwanen, / Wie wil er meê naar Engeland varen?' en
'Groene granen, / Spitse spanen'. Als toelichting geeft Van Vloten
'poortspel' en 'danslied', bij achtereenvolgens de tweede en derde variant.
De tekst van 'Kroene kranen' in dit liedboekje uit 1894 komt vrijwel geheel
overeen met de tekst in De Navorscher van 1855.
… Gezien het taalgebruik van de oudste versies lijkt het liedje niet hier te
zijn ontstaan, maar vanuit Duitsland (of nog oostelijker) de Nederlanden
binnen te zijn gekomen…
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Waar dit artikel geen enkel gewag over maakt, is dat het liedje iets te
maken zou hebben met engelen en de timmerman Jezus uit het
christelijke geloof, wat een andere webplek, “Liedjesland.com”,
verkondigt:
Verklaring:
Dit liedje gaat oorspronkelijk over het leven, de dood en Jezus.
Witte zwanen, zwarte zwanen!
De engelen die je begeleiden bij geboorte (wit) en dood (zwart).
Wie gaat er mee naar engelland varen?
Naar de hemel
Engelland is gesloten
De sleutel is gebroken
De hemel is door de zonde ontoegankelijk geworden.
Is er dan geen timmerman
Die de sleutel maken kan?
De timmerman is Jezus (zoon van timmerman Josef)27
Er blijken over het liedje meerdere verklaringen te zijn vanuit
verschillende LevensloopBepaalde Werkelijkheden. Opmerkelijk is dat
de luisteraar van het verjaardagsfeestje, die zeer christelijk gelovig is,
de laatste verklaring schijnbaar niet kende of zich niet herinnerde. Zelf
ook christelijk opgevoed en onderwezen kende trouwens ook ik deze
verklaring niet, noch het verschil in spelling tussen “Engeland” en
“engelland”. En ik herinner mij, dat ik als kind in eerste instantie ook
niet geloofde dat de zwarte zwanen bestonden. Beiden opgevoed en
onderwezen in een vrijwel gelijkwaardige informatie-Omgeving van
radio, televisie, boeken en tijdschriften, dus met dezelfde informatiedragers en -doorgevers, verschilden onze LevensloopBepaalde
Werkelijkheden in dit detail desondanks vele jaren lang 180 graden,
dat wil zeggen ze stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Dit voorbeeld gaat over slechts één zeer klein detail van de Totale
Werkelijkheid en zelfs maar één zeer klein detail van de
LevensloopBepaalde Werkelijkheden van twee Mensen (Ik) als
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MiddelPunt. Één zeer klein detail dat in de LevensloopBepaalde
Werkelijkheden van vele verschillende Mensen (Ik) als MiddelPunt zeg
maar totaal verschillend wordt opgevat en vastgelegd als stukje
werkelijkheid.
Het feit dat dit ene verschil er al is tussen de LevensloopBepaalde
Werkelijkheden van twee Mensen (Ik) als MiddelPunt, die in heel veel
opzichten in dezelfde of een zeer gelijkwaardige (leef)Omgeving zijn
geboren, opgevoed en onderwezen, mag duidelijk maken hoe
verschillend de LevensloopBepaalde Werkelijkheden van al die 7,5
miljard Mensen (Ik) als MiddelPunt kunnen zijn. En toch maken ze alle
onderdeel uit van dezelfde werkelijkheid, de Totale Werkelijkheid.
DE TOTALE WERKELIJKHEID
Uiteindelijk zijn alle LevensloopBepaalde Werkelijkheden van alle
Mensen (Ik) als MiddelPunt onderdeel van de Totale Werkelijkheid. Die
Totale Werkelijkheid is dus in die zin alleen al onvoorstelbaar veel
groter dan één individuele LevensloopBepaalde Werkelijkheid.
Grofweg wordt er op drie manieren over de Totale Werkelijkheid
gedacht, gevoeld en naar gehandeld door de Mens (Ik) als MiddelPunt:
1. Letterlijk één Mens (Ik) als MiddelPunt maakt en creëert de Totale
Werkelijkheid. Dat denkt en gelooft hij tenminste zelf. De term voor
zo’n Mens (Ik) als MiddelPunt is solipsist. De Nederlandstalige
Wikipedia zegt over solipsisme:
Solipsisme (van solus, alleen, en ipse, zelf) is het geloof of de filosofie dat
er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de waarnemer. Het hele
universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt
bestaan slechts in de geest van de waarnemer.28
Een solipsist is in principe de meest extreme (of is het extremistische?)
Mens (Ik) als MiddelPunt.
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2. Letterlijk alle Mensen (Ik) als MiddelPunt ooit op Aarde, samen met
elke andere levensvorm waar dan ook, hebben de Totale Werkelijkheid
gemaakt en wijzigen die voort-durend vanuit hun bewuste zijn.
3. De Totale Werkelijkheid of iets of iemand daarin heeft de Mens (Ik)
als MiddelPunt gemaakt, die niet meer is dan een nanostofje of trillinkje in die Totale Werkelijkheid. De Mens (Ik) als MiddelPunt kan
als zeer klein stukje van en in die Totale Werkelijkheid kleine stukjes
bijstellen, toevoegen, beïnvloeden en verwijderen, eenvoudigweg door
het feit dat hij als levensvorm bestaat en kan voelen, denken en
handelen.
In alle drie gevallen is de Mens (Ik) als MiddelPunt haar eigen middel
om de Totale Werkelijkheid te ervaren, te be-grijpen en zelfs te
wijzigen en bij te stellen. Maar ze kan slechts een heel klein stukje van
de Totale Werkelijkheid daadwerkelijk ervaren. Dat heel kleine stukje is
in eerste instantie gebaseerd op de natuur direct om haar heen, de
(leef)Omgeving, en in tweede instantie op de wijze waarop Mensen (Ik)
als MiddelPunt vóór haar daarmee zijn omgegaan. Vanaf haar geboorte
wordt haar door middel van opvoeding en onderwijs een groot deel van
haar LevensloopBepaalde Werkelijkheid door andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt ingevoed. Samen met de eigen ervaringen vormt dit
gedurende het gehele leven op Aarde de kennis van en kunde met de
Totale Werkelijkheid in voornamelijk de directe en eigen (leef)Omgeving.
De Totale Werkelijkheid is in vergelijking met de LevensloopBepaalde
Werkelijkheid onnoemelijk en onbeschrijfbaar groot. Ze bevat elke
gedachte, elke droom, elke fantasie van elke individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt. En daarnaast elke gedachte, elk gevoel, elke handeling,
elke droom, elke fantasie van elke individuele (zelf)bewuste
levensvorm, die elders in ons universum leeft of heeft geleefd. En ze
bevat ook letterlijk alle andere verschijnselen, van planeten, sterren,
kometen en melkwegen tot atomen en subatomaire deeltjes.
We kunnen stellen dat in analogie met ons materiële universum ook de
Totale Werkelijkheid bestaat uit een voor ons zichtbaar en
waarneembaar deel en een voor ons onzichtbaar en nietwaarneembaar deel. Vanuit die gelijkwaardigheid met ons universum
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geldt voor de Totale Werkelijkheid tevens, dat het onzichtbare, nietwaarneembare deel gigantisch veel groter is dan het zichtbare,
waarneembare deel. En zij omvat en bevat naast ons universum ook
het gargantuesk veel grotere multi- of megaversum, dat door sommige
Mensen (Ik) als MiddelPunt wordt aangenomen te bestaan.
En evenals bij ons fysieke universum, kunnen wij ons bij de Totale
Werkelijkheid de vraag stellen of het een gesloten of een open Totale
Werkelijkheid betreft. Het eerste houdt in dat er een eindig aantal
mogelijkheden bestaat in de Totale Werkelijkheid. Het laatste betekent
dat de mogelijkheden in de Totale Werkelijkheid eindeloos zijn. Deze
vorm van Totale Werkelijkheid kan groeien, zich uitbreiden.
De Totale Werkelijkheid omvat tenslotte ook alle gewaarwordingen,
gedachten, ideeën, geloven, intuïties, gevoelens en fantasieën die
Mensen (Ik) als MiddelPunt nog nooit hebben kunnen gewaarworden,
kunnen bedenken, kunnen voelen, kunnen fantaseren enzovoorts en
wat zij (misschien) nooit zullen doen.
Zelfs als we in staat zijn alle Levensloopbepaalde Werkelijkheden van
alle Mensen (Ik) als MiddelPunt die ooit geleefd hebben, die thans
leven en die in de toekomst nog zullen leven bij elkaar te voegen tot
één congruent en compleet beeld, dan nog heeft dat beeld niet eens de
grootte van een subatomisch deeltje van de Totale Werkelijkheid.
Kortom, de Totale Werkelijkheid is letterlijk Alles. Dat wil zeggen de
Mens (Ik) als MiddelPunt plus Al-het-andere om haar heen. De Totale
Werkelijkheid kan daarom door geen enkele Mens (Ik) als MiddelPunt
ervaren worden.
Als we toch blijven menen dat we wèl alles van de Totale Werkelijkheid
kunnen omvatten en bevatten, is hier een eenvoudige manier om het
tegendeel te bewijzen. Niemand van ons is in staat de
Levensloopbepaalde Werkelijkheid van een ander in zijn geheel te
ervaren, laat staan te be-grijpen. In het deel “Mens (Ik) als
MiddelPunt” zal ik aan de hand van enkele voorbeelden met betrekking
tot een eeneiige tweeling aantonen, dat ook zij zeer verschillende
LevensloopBepaalde Werkelijkheden ervaren en opbouwen.
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In de Totale Werkelijkheid bevinden zich dus naast alle materie en alle
fysieke objecten, ook alle geloven, ideeën, theorieën, redenaties,
fantasieën, gevoelens en gedachten niet alleen als mogelijkheden maar
ook zelfs als reële verschijnselen, aangezien Mensen (Ik) als
MiddelPunt niet buiten-de-doos van deze Totale Werkelijkheid kunnen
geloven, denken, fantaseren, waarnemen en ervaren.
Ik sluit mij daarmee deels aan bij de 3-werelden-theorie van Karl
Popper29, die stelt:
-

-

-

De eerste wereld is die van de materiële dingen, en hierbij hoort van alles
waar de natuurwetenschappen zich mee bezig houden. Deze wereld wordt
meestal als de “echte”, objectieve buitenwereld gezien en is ook eigenlijk de
gewoonste. Ieder mens maakt, als lichaam, deel uit van en leeft in een deel
van deze wereld; niet ieder mens leeft in dezelfde plaatsen en streken van
deze wereld;
De tweede wereld is die van de ervaringen en gewaarwordingen en
belevingen en emoties en gedachten; de binnenwereld van alles wat
subjectief is. Deze wereld bestaat eigenlijk net zo echt als de buitenwereld;
mensen kunnen net zo min negeren dat ze ervaren en voelen en denken als
dat ze handen hebben of in een huis wonen. Ook hier geldt dat ieder mens in
een deel van deze wereld leeft en dat niet ieder mens in dezelfde streken van
deze wereld leeft;
De derde wereld is die van de concepten en van de inhouden van opvattingen
en ideeën en abstracties: de wereld van de theoretische zijnden. Ook deze
bestaat echt.

Zoals Popper’s 3-werelden-theorie hier is beschreven, geeft het de
indruk dat er sprake is van een trialisme, oftewel van drie gescheiden
en gesloten werelden oftewel Omgevingen. Maar niets is minder waar.
Zo komen de “concepten en (…) de inhouden van opvattingen en
ideeën en abstracties: de wereld van de theoretische zijnden” van de
3de wereld voort uit de “de ervaringen en gewaarwordingen en
belevingen en emoties en gedachten” van de 2de wereld, die weer
voortgekomen zijn uit de eerste wereld, de “wereld (…) van de
materiële dingen”, omdat “(i)eder mens (…), als lichaam, deel uit
(maakt) van en leeft in een deel van deze wereld”. Alle 3 werelden zijn
dus niet gescheiden en gesloten Omgevingen, maar naar elkaar
openstaande, door elkaar heenlopende en hooguit te onderscheiden
werelden, die tesamen onderdeel zijn van de Totale Werkelijkheid. De
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1ste wereld, de “objectieve buitenwereld”, is de omgeving, die door de
2de wereld, de “subjectieve binnenwereld”, dit is elke, individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt wordt ervaren. En op grond van deze 2 werelden
creëert de Mens (Ik) als MiddelPunt fantasieën, ideeën en abstracties,
een 3de wereld, waarmee hij de 1ste wereld, zowel zichzelf als zijn
Omgeving, niet alleen probeert te be-grijpen, maar ook te veranderen
en bij te stellen naar zijn beeld. Die 3de wereld is zowel objectief als
subjectief te noemen, daar geen enkele Mens (Ik) als MiddelPunt, ook
diegenen die als beroep één of andere vorm van wetenschap bedrijven,
kan ontsnappen aan zijn eigen emoties (voelen) en gedachten
(denken).
De 3 werelden onderscheid ik als 2 schijnbaar los van elkaar staande
Omgevingen, die van de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf (de
binnenOmgeving) en die van Al-het-andere (de buitenOmgeving). De
eerste is onlosmakelijk met de tweede verbonden. Die binnenOmgeving
of binnenWereld van de Mens (Ik) als MiddelPunt bestaat niet alleen uit
de ervaringen, gewaarwordingen, fantasieën, ideeën, gedachten,
gevoelens en theorieën, maar ook uit het materiele lichaam van hem,
met al zijn organen, botten, bloed, lichaamscellen en meer. In het deel
“Mens (Ik) als MiddelPunt kom ik hier uitvoeriger op terug. Als gevolg
van de onlosmakelijkheid van deze 2 Omgevingen is er dus in feite
sprake van slechts één wereld, die door allerlei verschillende
specialisten wordt verdeeld in een enorme variatie-waaier aan speciale
stukken en daarop gebaseerde specialiteiten.
Uit onze soms zeer verschillende levenslopen op zeer verschillende
plekken op Aarde en in zeer verschillende tijden in de geschiedenis
kunnen niet anders dan zeer verschillende werkelijkheidsbeelden en
werkelijkheidsideeën voortvloeien. Ook zeer verschillende beelden en
ideeën over hoe die Totale Werkelijkheid is ontstaan. Misschien wel de
twee meest bekende denk- en geloofswijzen daarover zijn die van de
spiritualist en de materialist.
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MATERIALISME EN SPIRITUALISME
(DE KIP-OF-EI-COMPETITIE)
Grofweg zijn twee schijnbare soorten van werkelijkheid al van de meet
van het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als MiddelPunt af aan door
haar onderscheiden. Dat is de werkelijkheid volledig vanuit spiritualiteit
gedacht, gevoeld en gehandeld en de werkelijkheid volledig vanuit
materialiteit gedacht, gevoeld en gehandeld. Het zijn twee zeer grove
vormen van specialisme.
Kortweg kan spiritualisme beschouwd worden als de kosmogonie die
stelt dat geest (niet-stof) materie (stof) heeft voortgebracht, en kan
materialisme beschouwd worden als de kosmogonie die stelt dat
materie (stof) geest (niet-stof) heeft voortgebracht.
Beide specialismen worden door de Mens (Ik) als MiddelPunt ervaren
en worden door elke generatie opnieuw doorvoeld, doordacht,
befantaseerd en betheoretiseerd tot zowel samen één geheel
vormende, afgeleide nieuwe specialismen, maar veel meer en vaker tot
lijnrecht tegenover elkaar staande uiterste of extreme, afgeleide
specialismen. Veel van het extremistische gedrag dat Mensen (Ik) als
MiddelPunt dagelijks van elkaar moeten ervaren is het gevolg van deze
extremistische stand- en gezichtspunten. Ze manifesteren zich
ondermeer als extreem-kapitalisme en als extreme godsgeloven. De
meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt ervaren een werkelijkheid, die zich
ergens tussen deze twee uitersten oftewel extremen in bevindt.
Hoewel veel Mensen (Ik) als MiddelPunt het zullen ontkennen, draait
het probleem tussen beide, specialistische kosmogonieën om het
bekende probleem: Wat was er eerder, de kip of het ei? Wat was er
dus eerst: Het spirituele, dat vervolgens geboorte gaf aan het
materiële? Of het materiële, dat vervolgens geboorte gaf aan het
spirituele? Beide specialismen kunnen echter hun begin zelf niet
verklaren. Was het spirituele/materiële er zo maar en altijd al? Of
begon het spirituele/materiële zo maar eens op een keer? De vraag is
of het daadwerkelijk uitmaakt. Dat zal direct fel en schreeuwerig
beaamd worden door betweters en fanatici, zeg maar extremisten, van
beide specialismen, die alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt zullen
proberen te overtuigen (de teugels overnemen van iemand anders) en
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overreden (de rede, het verstand overnemen van iemand anders) van
hun fantasie, idee en theorie daarover.
In het boek “Zien is Geloven”30 legt Manon Duintjer een aantal exacte
wetenschappers, vertegenwoordigers van “de ‘allerhardste’ kant van de
wetenschap”, de vraagstelling voor: “Kunnen wetenschap en
spiritualiteit samengaan of zijn het twee gescheiden werelden?” Twee
gescheiden werelden? Twee gescheiden werkelijkheden? Hoe
gescheiden zijn de Levensloopbepaalde Werkelijkheden van de
spiritualist en van de materialist daadwerkelijk?
Onder materialist versta ik hierna iemand die er van uitgaat dat Alles
teruggebracht kan worden tot materie, de stof, en die meent dat de
geest een werking, verschijningsvorm of bijproduct daarvan is. En
onder spiritualist versta ik hierna iemand die er van uitgaat dat Alles
teruggebracht kan worden tot de geest of het bewustzijn en die meent
dat de stof een werking, verschijningsvorm of bijproduct daarvan is.
Beiden hebben in zekere mate gelijk, omdat beiden vanuit hun
Levensloopbepaalde Werkelijkheid een deel van de Totale Werkelijkheid
kunnen waarnemen en overzien, grijpen en be-grijpen. Tegelijkertijd
hebben beiden ongelijk, omdat beiden niet een totaalbeeld hebben van
de Totale Werkelijkheid.
Als uitersten of extremen gezien, concentreert de materialist zich dus
op alles wat betrekking heeft op materie (en op weinig tot niets
daarbuiten) en concentreert de spiritualist zich op alles wat betrekking
heeft op geest/bewustzijn/niet-materie (en op weinig tot niets
daarbuiten). Kunnen zij dit daadwerkelijk doorvoeren tot in het
extreme en derhalve totaal los staan, gescheiden zijn van wat zij in
feite niet willen accepteren vanuit hun respectievelijke stand- en
gezichtspunten? Stand- en gezichtspunten, die gebaseerd zijn op hun
respectievelijke Levensloopbepaalde Werkelijkheden?
Nee, want de materialist en de spiritualist zijn op allerlei wijzen met
elkaar verbonden. Ten eerste zijn zij beiden onderdeel van de Totale
Werkelijkheid. En van het materiële Universum daarbinnen. Beiden zijn
een Mens (Ik) als MiddelPunt. Dus voor tenminste 99,99% zijn ze
zowel materieel als spiritueel gelijk aan elkaar. Maar het zijn de zeer
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kleine verschillen in fantasie, geloof en idee die het doet voorkomen
alsof zij volkomen verschillend zijn. Die zeer kleine verschillen worden
be-paald door hun LevensloopBepaalde Werkelijkheid, die weer wordt
be-paald door hun opvoeding, onderwijs en andere ervaringen op een
be-paalde en be-perkte plek van de Aarde. Ten tweede zoeken beiden
naar een verklaring voor alles, een Theorie-Van-Alles. Velen menen die
zelfs al te hebben gevonden. Beiden hebben daarbij, hoewel op
verschillende wijze, een idee over een mogelijk begin van Alles en een
mogelijk einde van Alles. Ten derde dienen beiden vanuit hun
respectievelijke startpunten, die van de geest en die van de materie,
alles te kunnen verklaren, en vervolgens de ander daarmee aan te
kunnen tonen dat hun startpunt het enig juiste is. Zolang er geen
totale verklaring is vanuit hun standpunt, geen Theorie-Van-Alles,
kunnen zij de ander niet overreden of overtuigen en zijn zij genoodzaakt verder te zoeken. Of, zoals de geschiedenis van de zelfbewust
geworden Mens (Ik) als MiddelPunt tot op heden aantoont door andere
middelen te gebruiken om anderen te dwingen hun Theorie-Van-Alles
te accepteren en te volgen.
Verder accepteert de materialist alléén dàt als werkelijkheid, ècht, wat
met toetsbare hypothesen, herhaalbare experimenten en andere streng
vastgestelde, wetenschappelijke regels is te ervaren, te grijpen en te
be-grijpen. De spiritualist accepteert echter ook mogelijkheden die
(nog) niet met herhaalbare experimenten en toetsbare hypothesen zijn
te ervaren, te grijpen en te be-grijpen. Ze komen elkaar echter
desondanks deels tegen op gebieden als geloven, theoretiseren,
aannemen en voor-waar-nemen en zelfs fantaseren.
Daarnaast vinden we zelfs binnen beide groeperingen, die van de
materialist en die van de spiritualist, een enorme diversiteit aan
antwoorden over wat de Totale Werkelijkheid, en zelfs over wat
materie en spirit, nu precies zijn. Dat mag wat de materialisten betreft
al gebleken zijn uit het voorbeeld over de ontwikkeling van de
menselijke hersenen, dat ik gaf uit het boek van Arie Bos. Eén vraag
leidt daar al tot voortdurend andere materialistisch-wetenschappelijke
antwoorden die gebonden blijken aan tijd en aan ruimte. Bij de
spiritualisten is het niet anders.
Er kan verder gesteld worden, dat zowel materialistisch als spiritueel
geörienteerde Mensen (Ik) als MiddelPunt zich tot verengde beelden
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be-palen en be-perken om zekerheid te vinden in de onzekerheid
waarin ze leven. Beiden zitten ook wat deze onzekerheid aangaat in
hetzelfde bootje. Of zoals Hein van Dongen in zijn bijdrage
“Wetenschap en spiritualiteit op de hardheidsschaal” op pagina 18 van
het boek “Zien is Geloven”31 als conclusie schrijft:
Waarschijnlijk is het voor zowel de wetenschap als spiritualiteit van belang dat
mensen het lang kunnen uithouden in situaties waarin veel houvast ontbreekt
omdat veel zaken onbekend of onbepaald zijn. De Engelse dichter John Keats
(1795 - 1821) noemde dit vermogen ‘negative capability’: in staat zijn om
temidden van onzekerheden, mysteries en twijfels te vertoeven ‘zonder daardoor
geïrriteerd te verlangen naar snelle feitelijke en rationele oplossingen’. Zo bezien
kan de afstand tussen ondogmatische wetenschap en dito spiritualiteit weleens
veel kleiner blijken te zijn dan de kloof die hen scheidt van de ‘closing of the
mind’ die soms voor wetenschap of spiritualiteit wordt aangezien.
De materialist zoekt zekerheid dicht bij haar eigen lichamelijkheid, bij
wat haar 6 op het fysieke universum gerichte zintuigen kunnen
waarnemen door te zien, te luisteren, te ruiken, te proeven, te voelen
en door positioneren en balanceren. Uit angst en onzekerheid stelt zij
haar vertrouwen in hetgeen fysiek waargenomen, gegrepen en
begrepen kan worden, en in hetgeen middels fysieke experimenten
keer op keer op keer herhaald kan worden. Voor haar is dit meer ècht,
dus werkelijkheid, en is het daarop dat volgens de materialist de Mens
(Ik) als MiddelPunt zijn doelen moet stellen om een antwoord te vinden
op een Theorie-Van-Alles over de Totale Werkelijkheid.
De spiritualist kan de stof, materie op zich niet ontkennen, hij schrijft
de herkomst ervan alleen toe aan een andere oorzaak, namelijk die
van (een) geest of bewustzijn. Hij zoekt die zekerheid niet alleen dicht
bij zichzelf, maar uit angst en onzekerheid veel verder weg van zijn
eigen lichamelijkheid, omdat hij niet kan accepteren noch geloven dat
alles alléén uit materie zou bestaan. Dat is wat de spiritualist
beangstigt en wat voor de materialist geen angst oplevert, maar juist
veiligheid.
Beiden, materialist en spiritualist, willen een verklaring voor de Totale
Werkelijkheid. Beiden zijn en worden gebonden door hun
Levensloopbepaalde Werkelijkheid en hoe ze daar mee omgaan. Waar
de materialist de antwoorden meent te moeten vinden bij de meest
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duidelijke en heldere verschijnselen, namelijk de stoffelijke
verschijnselen en de verschijnselen die het dichtst bij de Mens (Ik) als
MiddelPunt staan, zoekt de spiritualist de antwoorden veel verder weg
van de Mens (Ik) als MiddelPunt, bij veel minder duidelijke en heldere
verschijnselen, verschijnselen van een geest of bewustzijn. Maar in
uiteindelijkheid zijn beiden in elkaar’s verlengde op zoek naar een
antwoord op dezelfde vragen.
Hoe het ook zij, van hier af gebruik ik de term materie-energie voor de
term materie, zoals die gebezigd wordt door de op materie en
materialisme gespecialiseerde wetenschappers en andere Mensen (Ik)
als MiddelPunt. Dus met de betekenis van “uit Energie bestaande stof”.
En de term spirit-energie geef ik de betekenis van geest, bewustzijn,
niet-materie, met de betekenis van “uit Energie bestaande niet-stof”.
Hebben spiritualisten het bij het rechte eind?
Nee. Want het blijkt elke dag weer dat als zij zich niet voeden met
materie, dus “uit Energie bestaande stof”, zoals water, zuurstof en
voedsel, zij niet in staat zijn te leven en overleven. Hoewel er naarstig
door velen van hen gezocht wordt om dat toch voor elkaar te krijgen.
Van sadhoes, waaronder yogi’s, tot breatharians (adem-eters),
zonstaarders en individuen als de IJsman.32 Wat zij allen gemeen
hebben is dat zij zich allen proberen te bevrijden van uit Energiebestaande-stof = materie-energie naar uit Energie-bestaande-niet-stof
= spirit-energie. Maar in feite verruilen ze daarmee bepaalde vormen
van Energie voor andere vormen van Energie. In die zin zijn zij als veel
andere Mensen (Ik) als MiddelPunt op zoek naar wat “vrije energie”
wordt genoemd.
En nee. Want waarom is het spiritualistisch als men gelooft dat het
spirituele ergens “daar” en “later” ligt en niet “hier” en “nu”? Waarom
is het spiritualistisch als men gelooft dat de “hemel” verdient moet
worden? Wat is het verschil tussen geld verdienen op Aarde vanuit een
materialistisch geloof en het verdienen van de zeer waardevolle
“hemel” en/of het zeer waardevolle “hiernamaals” vanuit een
spiritualistisch geloof? Waarom zijn vrijwel alle spiritualistische geloven
gericht op het principe van een tot-na-de-materialistische-dood
uitgesteld straf- en beloningssysteem? En gaat “karma” over het
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oplossen van wat iemand “fout” heeft gedaan in diens vorige leven?
Zou het niet zo kunnen zijn dat “karma” juist opgelost moet worden in
het huidige leven, om te voorkomen dat het anders in één van de
volgende levens de “kuil” is, die men in zijn of haar vorige leven zelf
heeft gegraven? Wat is er in feite “beter” aan een meer spiritualistisch
geloof dan aan een meer materialistisch geloof?
Hebben materialisten het bij het rechte eind?
Nee. Want zij zien door hun strenge be-paling en be-perking van wat
de Totale Werkelijkheid moet zijn, niet alleen allerlei mogelijkheden
over het hoofd (beter ze sluiten ze buiten hun hoofd, buiten hun
denken), maar ook is waar zij wel in geloven even vaag als wat zij de
spiritualisten verwijten. Om die vaagheid te omzeilen en schijnbaar op
te lossen worden door deze op-alleen-materie-ingestelde mensen
allerlei “harde” afspraken gemaakt.
Om daar eens enkele eenvoudige voorbeelden van te geven:
1. Ik ben onderwezen in de meetkunde met ondermeer de volgende
vaagheden:
- een lijn is oneindig lang en heeft geen dikte - hoe kun je dan ooit
een lijn tekenen?
- een halve lijn heeft wèl een beginpunt (of eindpunt), maar géén
eindpunt (of beginpunt) en heeft geen dikte - hoe kun je dan ooit
een halve lijn tekenen?
- een lijnstuk heeft een beginpunt èn een eindpunt, maar geen dikte hoe kun je dan ooit een lijnstuk tekenen?
2. Geen enkele Mens (Ik) als MiddelPunt be-grijpt wat zwaartekracht
is, noch weet men zeker of deze zogenaamde fundamentele
natuurkracht nu wel of niet daadwerkelijk bestaat. De zwaartekracht
bestaat alleen als idee en bij de gratie van indirecte observatie,
waarneming en bewijsmateriaal: Een appel valt op Aarde altijd
omlaag, dus moet er iets zijn, een kracht, die dat doet. Maar die
kracht wordt nooit direct ervaren door de 6 zintuigen die de Mens
(Ik) als MiddelPunt daar voor heeft. Sinds de oude Grieken, zoals
Aristoteles, en sinds Galileo Galilei en Isaac Newton heeft nog geen
enkele op-alleen-materie-ingestelde Mens (Ik) als MiddelPunt
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kunnen bewijzen dat deze zogenaamd fundamentele, natuurkundige
kracht ècht bestaat. Sterker nog, er zijn zelfs het specialismenatuurkunde-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt, die beweren
dat de kracht niet bestaat. Desondanks is de afspraak dat zij wel
bestaat en dat zij één van de vier fundamentele krachten is, op
basis waarvan ons universum functioneert.
3. Nog veel minder be-grijpt welke Mens (Ik) als MiddelPunt dan ook
wat Energie nu eigenlijk is. Hoeveel fantasieën, ideeën, aannames
en theorieën daarover bestaan zal vele malen duidelijk worden in dit
boek.
Zo worden “harde” afspraken tussen materialisten vooral gemaakt,
door met elkaar constanten af te spreken. De constante van een meter.
De constante van de 24-uurs-tijdmeting. De constante van de
lichtsnelheid. De constante van het absolute nulpunt. En met deze
constanten kan in modellen van stukjes van de Totale Werkelijkheid
geëxperimenteerd worden, maar met die constanten wordt de Totale
Werkelijkheid zelf ook in aparte, schijnbaar losse en zelfs schijnbaar
gesloten Omgevingen gesplitst.
Uitgaande van bovenstaande is het grootste verschil tussen
spiritualisten en materialisten niet dat zij recht tegen over elkaar
staande fantasieën, ideeën en theorieën hebben over de Totale
Werkelijkheid, maar dat de laatsten in een verengder en kleinere
Totale Werkelijkheid wensen te leven, die “èchter” schijnt en daarmee
zekerder.
Moet de vraag niet gesteld en doordacht en doorvoeld worden of beide
niet heel eenvoudig onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? De
bewijzen ervan liggen voor het oprapen. Desondanks probeert de Mens
(Ik) als
MiddelPunt
zijn
eigen
speciale en
specialistische
LevensloopBepaalde Werkelijkheidsfantasie, -theorie, -aanname en idee tot de enige ware weg te maken.
Als Alles inderdaad letterlijk uit materie zou bestaan,
verklaren dat zoveel Mensen (Ik) als MiddelPunt zo
en/of op zoek zijn naar een mogelijkheid om
immaterieel, onstoffelijk oftwel niet-stoffelijk) te zijn
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Dergelijk fantaseren, geloven, voelen en denken zou in feite niet
mogelijk moeten zijn voor uit alleen stof oftewel materie bestaande
levensvormen, die bestaan in een volledig op materie gebaseerd
universum. Hoe kan materie überhaupt ooit over niet-materie
fantaseren en denken, laat staan zelfs ook nog wensen niet-materie te
worden? Het klinkt alsof deze materie-levensvormen de ervaring
hebben, gevangen te zijn door en in hun eigen materie. En dat zij daar
uit bevrijd willen worden, vrij van willen zijn. En wat is dan die nietmaterie, waarover men fantaseert en dat men zo graag wil worden als
materie-wezens? Kan het zijn dat het een andere vorm van Energie is
wat de Mens (Ik) als MiddelPunt indirect ervaart, waardoor het buiten
het be-grijpen valt, het onbe-reik-baar is? In de op materie en
materialisme gespecialiseerde wetenschap is al heel lang een groot
probleem dat Energie zich in drie toestanden kan manifesteren en
gedragen. Te weten, als deeltje = materie, als golf = energie en in wat
superpositie wordt genoemd = een toestand, die noch deeltje, noch
golf is. In het deel over Energie kom ik hier uitgebreid op terug. Hier
bied ik het aan ter overdenking en doorvoeling.
RELIGIE
Een andere overeenkomst tussen de spiritualist en de materialist is dat
beiden religieus zijn. Beiden houden zij zich bezig met religie. Er
bestaat letterlijk geen één Mens (Ik) als MiddelPunt die niet religieus is,
die niet aan religie doet. Religie heeft namelijk niets tot hooguit zeer
weinig te maken met het geloven in één of andere god. Dit zegt de
Nederlandstalige Wikipedia over religie:33
Religie
Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele
vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen,
verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal
staat.
… In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van
spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven.
Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een
macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader
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gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se
om een identiteit, een persoon.
Vaak ook wordt de term geloof gebruikt. In monotheïstische religies wordt
ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt (niet alleen geloven in God,
maar Hem ook dienen). In polytheïstische religies spreekt men daarentegen
over een godendom (ook deze worden overigens vaak gediend,
bijvoorbeeld door een offer)….
Bij Romeinse auteurs treft men de volgende etymologieën van het woord
religio aan.
Cicero leidt het woord af van relegere (herlezen, overdoen, nauwgezet in
acht nemen) en typeert daarmee het begrip religie als het voortdurend en
ijverig in acht nemen van alles wat op de verering van de goden betrekking
heeft (vergelijk De natura deorum II, 28 en De inventione II, 22 en 53).
Lactantius verklaart religie uit religare (opnieuw binden, goed binden) en
verstaat onder religie de band (liga) tussen God en de mens (Divinae
Institutiones IV, 28).
Aulus Gellius leidt het begrip af van relinquere (achterlaten) en geeft
daarmee aan dat alles wat tot de religie behoort van het profane is
afgezonderd (Noctes Atticae IV, 9).
Augustinus brengt het woord in verband met re-eligere (opnieuw
verkiezen): in de religie kiest de mens God, die hij door de zonde had
verloren, weer als bron van zijn zaligheid (De civitate Dei X, 4).
Antieke theorieën over woordafleiding (etymologie) zijn echter zelden
betrouwbaar. De moderne taalwetenschap leidt 'religio' af van een (niet
overgeleverd) werkwoord 'religere', dat zoiets als 'verplichten' moet hebben
betekend. Dat is ook in overeenstemming met de oudst vastgestelde
betekenis van 'religio': (het naleven van een) religieuze plicht. De foutieve
etymologie van Lactantius als zou 'religie' eigenlijk verwijzen naar een
'verbinding' tussen god(en) en mensen geniet in sommige religieuze kringen
nog steeds een - begrijpelijke - populariteit. Voor een dergelijk type
verbinding reserveert het Latijn echter het woord coniunctio.
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… Definities van religie
"Iedere definitie van religie is waarschijnlijk alleen bevredigend voor de
auteur ervan." - John Milton Yinger, 1967
Het begrip religie is moeilijk, zo niet onmogelijk te definiëren. (…).
Iedereen heeft echter een idee van wat met religie bedoeld wordt. Wanneer
men willekeurige mensen vraagt om een definitie van religie te geven dan
krijgt men bijvoorbeeld de volgende antwoorden:
-

Het geloven in (een) god(en) (theïsme)
Naar de kerk gaan en bidden (kerkgang)
Een manier om met de onzekerheid van het bestaan om te gaan
Het geloof in geestelijke wezens (Tylor)
Geestelijken, heilige boeken, gebedshuizen et cetera
Goed zijn voor anderen
Een manier van leven
Religie als cultuursysteem (Edward Evan Evans-Pritchard)
Een illusie (Sigmund Freud)
Het is iets zoals christendom, islam enzovoorts
Het is een vorm van aanbidding
Een verlangen om terug te keren naar God (of: De Schepper); een
verlangen om niet langer afgescheiden te zijn van het geheel
Een serie antwoorden op (de) grote vragen (zoals: Waarom zijn we hier?
Wat is goed/kwaad en wie bepaalt dat? etc.)

In de theologie, sociologie, filosofie en psychologie zijn vele definities
bedacht. Deze definities en beschrijvingen kunnen worden onderverdeeld in
verschillende groepen.
Van de genoemde oude Romeinse auteurs is de enige die het bijna bij
het rechte eind heeft Lactantius, religie betekent namelijk letterlijk
herbinden. Het woordje oftewel voorvoegsel “re-“ staat voor “her-“ en
“opnieuw”. Het woordje “ligie” komt van “ligare” oftewel binden,
binding. Het is terug te vinden in bijvoorbeeld de term “liga van
volkeren”, de volkerenbond en vele andere liga’s oftewel verbonden. En
het is terug te vinden in de term ligament, wat volgens de zelfde
Nederlandstalige Wikipedia staat voor:
Ligament (anatomie)
Ligament (afkomstig uit het Latijn: ligare - binden, verbinden, vaak
afgekort als 'lig.') is een band van bindweefsel om een gewricht. 34
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Lactantius’ etymologie is niet fout, zoals al jaren beweerd wordt door
de makers en bewerkers van het Wikipedia-artikel “Religie”. Zelfs niet
als hij er een herbinding (en niet zoals hier geschreven staat
“verbinding”) mee bedoelt tussen de Mens (Ik) als MiddelPunt en één
of andere god. Zij beweren dat die etymologie fout is op grond van het
feit dat “(v)oor een dergelijk type verbinding (…) het Latijn echter het
woord coniunctio” “reserveert”. Dat is om twee redenen een zeer zwak
argument. Ten eerste spreken ze opnieuw van verbinding, terwijl het
gaat om herbinding. En ten tweede doen zij het voorkomen alsof er in
het Latijn geen synoniemen zouden bestaan, waarvan Lactantius er
mogelijk een nieuwe van introduceert.
Toch heeft Lactantius geen gelijk als hij die herbinding alleen maar
gebruikt om een herbinding tussen de Mens (Ik) als MiddelPunt en één
of andere god te benoemen. Religie is geen be-paalde en be-perkte
manier van leven, het is geen aanbidden van één of ander wezen, het
is ook niet alleen maar goed zijn voor anderen, zoals te lezen in het
Wikipedia-citaat over “religie”.
Het is echter wèl “een verlangen om niet langer afgescheiden te zijn
van het geheel”. Dit citaat van een onbekende Mens (Ik) als MiddelPunt
is meer doordacht dan dat van de meeste specialisten in filosofie,
geloof en wetenschap, zoals onder andere die Tylor, Sigmund Freud en
Edward Evan Evans-Pritchard, die genoemd worden. Het gaat om een
opnieuw binden, een herbinden met Al-het-andere. Dat is waar de
Mens (Ik) als MiddelPunt, letterlijk elke Mens (Ik) als MiddelPunt, op
zoek naar is. Zij meent die verbinding verloren te hebben. De oorzaak:
Haar zelfbewustwording. En daarmee tegelijkertijd de bewustwording
van Al-het-andere, de Omgeving.
De Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart sinds zijn zelfbewustwording alsof
hij volkomen los staat en beweegt in Al-het-andere, dat zich om hem
heen bevindt en waarvan hij op geen enkele manier een sterkere
binding ervaart, dan wat zijn zintuigen registreren en waarnemen en
waarvan zijn kennis alleen maar uitgebreid kan worden door Al-hetandere om hem heen zo grondig mogelijk te onderzoeken.
In een plaatje kan de relatie tussen religie, geloof en wetenschap als
volgt worden weergegeven:
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Vanuit religie, de behoefte tot herbinding, ontstaat de complete
variatie-waaier aan verklaringen over de Totale Werkelijkheid, haar
begin en einde of haar al-tijd bestaan. Die waaier valt open van het
geloof in goden of slechts één god tot het alleen maar geloven in een
materie-universum en zelfs materie-multiversum.
Daartussen bevindt zich ook het idee van een teruggaan naar de
natuur, omdat dat beter zou zijn voor de Mens (Ik) als MiddelPunt. Die
gedachte en dat gevoel is begrijpelijk als men inziet dat de Mens (Ik)
als MiddelPunt door en sinds haar zelfbewustwording voort-durend het
gevoel en de gedachte heeft los te staan van Al-het-andere om haar
heen. Zelfs van veel wat er in haarzelf is. Alles om haar heen en in
haar is echter nog al-tijd natuur. Al ons denken, voelen en handelen is
natuur. Zelfs letterlijk alles wat wij maken is natuur. We zijn nooit iets
anders geweest en we zullen ook nooit iets anders worden. Het enige
onderscheid dat wij kunnen maken is: Natuur die níét door de Mens
(Ik) als MiddelPunt wordt gemaakt en gemanipuleerd en natuur die wèl
door de Mens (Ik) als MiddelPunt wordt gemaakt en gemanipuleerd. De
laatste is slechts een afgeleide van de eerste. En leidt tot wat door de
Mens (Ik) als MiddelPunt cultuur wordt genoemd. En de Mens (Ik) als
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MiddelPunt pocht wel graag dat hij veel uit de eerste beter kan maken
en verbeteren, maar wat hij doet is gebaseerd op naäpen en
vervolgens door specialisering die nageaapte natuur verder vergroten,
verkleinen, versterken enzovoorts. In die zin is de Mens (Ik) als
MiddelPunt al begonnen met TransMensisme en TransOmgevingisme
vanaf de dageraad van haar zelfbewustzijn. Het zelfbewust worden van
de Mens (Ik) als MiddelPunt leidde ook gelijktijdig tot het zich bewust
worden van Al-het-andere, om haar heen. En daarmee tot de
schijnbare scheiding die de Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart tussen wat
zij zelf allemaal is, wat binnen haar is en alles wat zij niet zelf is, wat
buiten haar is. Religie, herbinden, kan in een meer vernauwde en
verengde betekenis worden beschouwd als niet verder te gaan dan een
her-binden met Alles wat materiële werkelijkheid is. Maar in een
ruimere betekenis reikt het veel verder en is het een zoektocht van de
Mens (ik) als MiddelPunt naar de her-binding met zowel de materiële
als de spirituele werkelijkheid, de Totale Werkelijkheid, waarin de
materiële werkelijkheid slechts een nanostofje is.
Kortom, de term religie staat voor het zoeken van de Mens (Ik) als
MiddelPunt naar een herbinding, een zich herbinden met Al-het-andere,
omdat zij door haar zelfbewustwording schijnbaar los geraakt lijkt te
zijn van Al-dat-andere. Geen enkele Mens (Ik) als MiddelPunt ontkomt
aan de ervaring los te staan van Al-het-andere om haar heen, van
alleen zijn en apart van Al-het-andere. En elke Mens (Ik) als
MiddelPunt heeft daarom de behoefte om zich te herbinden met Al-datandere, om weer één te zijn met het geheel. Zij zoekt daar haar hele
leven naar via geloof, wetenschap bedrijven, meedoen, meevoelen en
meedenken, omdat zij niet apart wil zijn, maar een part, een deel, een
onderdeel van dat grote geheel. Haar zelfbewustzijn heeft haar echter
een zo grote vrijheid aan denken, voelen en handelen gegeven, dat zij
niet weet wat te moeten denken, hoe te moeten voelen en hoe zich te
moeten gedragen in Al-het-andere en ten opzichte van Al-het-andere.

BUITENWERELD EN BINNENWERELD
De meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt spreken van een Binnenwereld
en een Buitenwereld. Oftewel ze (onder)scheiden de Totale Werkelijkheid in twee delen, de werkelijkheid “Buiten” en de werkelijkheid
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“Binnen” de Mens (Ik) als MiddelPunt. Met de eerste bedoelen ze
letterlijk Alles buiten de Mens (Ik) als MiddelPunt of anders gezegd
Alles dat zij ervaren als niet tot zichzelf behorend. Maar met de laatste,
de Binnenwereld of -werkelijkheid bedoelen ze (be)merk(ens)waardig
genoeg over het algemeen niet Alles wat tot de Mens (Ik) als
MiddelPunt behoort, maar alleen de emoties, dromen, gedachten,
fantasieën, herinneringen enzovoorts. Dat wil zeggen alleen die
verschijnselen, die nauwelijks tot niet fysiek oftewel materialistisch zijn
en die in feite vooral lijken voort te komen uit het zelfbewustzijn en die
spiritueel genoemd worden, de ziel, de geest, het ego, het ik. Of, zoals
veel van de alleen-in-materie-gelovende wetenschappers het noemen,
de toevallige bijproducten van materie. Maar de Binnenwereld bestaat
ook uit al die biljoenen samen - levende, samen - werkende en samen
- delende lichaamscellen en ja, ook uit al de niet lichaamseigen vormen
van leven, die het in het lichaam van de Mens (Ik) als MiddelPunt hun
leven leiden, zoals de letterlijk biljoenen puur nood-zakelijke
bacterieën. In het volgende deel kom ik hier op terug. Het
zelfbewustzijn, zo zal uit dat deel blijken, is er speciaal om de
Buitenwereld in de gaten te houden, om Alles dat daar is (letterlijk Alhet-andere) te beoordelen en om op basis daarvan te ageren en
reageren. Maar, zo zal ook blijken, het gehele lichaam van de Mens
(Ik) als MiddelPunt is bewust. Elke individuele lichaamscel heeft haar
eigen bewustzijn, evenals elke bacterie en andere kleine vorm van
leven in het lichaam van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Als ik in dit boek
spreek over de Binnenwereld van de Mens (Ik) als MiddelPunt, dan
bestaat dat uit zowel de meer spirituele als de meer materiële
verschijnselen in die Mens (Ik) als MiddelPunt. Het feit bijvoorbeeld dat
we verslaafd kunnen raken aan roken, aan suiker en aan het stromen
van adrenaline door marathons te rennen heeft niet alleen te maken
met het zelfbewustzijn, maar ook en misschien soms nog wel meer met
eigen lichaamscellen en/of bacterieën die blijven vragen om bepaalde
stoffen. Zo sterk zelfs dat het zelfbewustzijn het keer op keer aflegt
tegen het bewustzijn van de laatste. De Totale Werkelijkheid bestaat
voor de Mens (Ik) als MiddelPunt dus uit de Binnenwereld en de
Buitenwereld, die hij ervaart en waarneemt. Ik zal zelf spreken van
binnenOmgeving en buitenOmgeving.
De Totale Werkelijkheid is dus letterlijk Alles. Het is de Mens (Ik) als
Middelpunt zelf plus Al-het-andere om hem heen. Het bestaat voor elke
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Mens (Ik) als MiddelPunt in ieder geval altijd uit de drie verschijnselen:
Mens (Ik) als MiddelPunt, Omgeving en Energie. En wel als volgt:

Deze drie verschijnselen zullen hierna elk in een apart deel nader
worden beschouwd. Ik begin bij de Mens (Ik) als MiddelPunt.
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Mens (Ik) als MiddelPunt
INLEIDEND
Er zijn slechts drie verschijnselen die letterlijk elke, individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt ervaart en die het meest zeker daadwerkelijk lijken
te bestaan: Energie, Omgeving en het Verschijnsel Mens oftewel de
Mens (Ik) als MiddelPunt. Ze zijn zo sterk met elkaar verweven en
onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat het zelfs al ingewikkeld was,
zo niet onmogelijk om een keuze te maken vanuit welk van de drie te
starten in dit boek.
Ik begin bij het Verschijnsel Mens, hoewel, zoals u heeft gezien in het
vorige deel, het Verschijnsel Mens in vrijwel elk geloof en idee over de
Totale Werkelijkheid als laatste op het toneel daarvan verschenen is.
En in feite kunnen beide andere verschijnselen dus heel eenvoudig
bestaan zonder die Mens (Ik) als MiddelPunt, zoals al blijkt uit de
kosmogonieën van die geloven en ideeën. Waarom begin ik dan toch
bij haar?
Ten eerste, omdat ik zelf een Mens (Ik) als MiddelPunt ben. Ik kan
daarom alleen schrijven vanuit mijn eigen menselijke standpunt en
gezichtspunt. En als Mens (Ik) als MiddelPunt moet ik mij evenals u,
lezer, in leven zien te houden. Elke Mens (Ik) als MiddelPunt heeft
exact diezelfde behoefte. Het is de meest basale behoefte. De basisbehoefte van zo lang mogelijk te leven en zo plezierig mogelijk te
leven. Sterker nog, letterlijk elke levensvorm heeft die zelfde basale
behoefte. Evenals dat zij alle twee basis-gevoelens kennen. En nee, dat
zijn níét sex en agressie. Het zijn Angst en Nieuwsgierigheid.
Ten tweede omdat ik voor medeMensen (Ik) als MiddelPunt schrijf om
hen te vertellen en te verhalen over mijn er-varingen en over mijn
waar-nemingen gedurende mijn levensloop, die niet alleen mijn
werkelijkheid hebben be-paald en be-perkt, maar op grond waarvan
ook mijn denken, voelen en handelen zijn beïnvloed.
Waarbij ik ten derde, net zoals elke, andere individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt, voort-durend dezelfde basis-ervaring beleef, dat ik
namelijk letterlijk het MiddelPunt van Alles lijk te zijn.
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Hoewel de Mens (Ik) als MiddelPunt vooral ervaart dat hij het
middelpunt is van letterlijk Alles, heeft hij op basis van zijn ervaring
met tijdsverloop de indruk dat hij ook het toppunt is, het hoogtepunt
van Alles. Dat hij zichzelf zo ervaart, kan beschouwd worden als een
voel- en denkfout. Het is in feite ook één van de weinige fantasieën,
theorieën, geloven en fantasieën van de Mens (Ik) als MiddelPunt,
waarin hij zichzelf niet als het middelpunt van Alles beschouwd. De
oorzaak daarvan ligt ondermeer in de ervaring dat hij wel redelijk goed
achteruit kan kijken in de tijd, maar veel minder goed vooruit. Hij heeft
ook de ervaring, althans het schijnt hem zo toe, dat alle andere
levensvormen, in ieder geval die op de Aarde, niet zelfbewust en zelfs
nauwelijks bewust zijn. Sterker nog, hij wil niet eens ervaren dat dat zo
is. Zoals hij niet wenst te ervaren dat er buiten de Aarde levensvormen
kunnen bestaan, die niet alleen even zelfbewust zijn als hij, maar zelfs
al een uitgebreider bewustzijn hebben bereikt. Hoewel er steeds meer
bewijs is dat dit wel degelijk het geval is, laat de Mens (Ik) als
MiddelPunt zijn fantasie over zijn plek in de hiërarchie van het leven op
Aarde en in het gehele universum absoluut niet zomaar los. Hij weet
niet en wil niet eens weten of er vóór hem mogelijk al andere even
zelfbewuste levensvormen op Aarde zijn geweest, hoewel ook daar de
bewijzen zich van blijven opstapelen. Híj en alleen híj is het MiddelPunt
en ook absoluut het àbsólúte hoogtepunt. Amen.
In dit deel kijk ik achtereenvolgens in het kort naar de biologie van de
Mens (Ik) als MiddelPunt. Naar het bewustzijn en zelfbewustzijn van de
Mens (Ik) als MiddelPunt. En naar de Mens (Ik) als MiddelPunt als het
meetinstrument van letterlijk Alles, wat ondermeer leidt tot normeren
en waarderen. Verder kijk ik naar de verregaande naäperij van de
Mens (Ik) als MiddelPunt van Alles om zich heen en in zichzelf en de
daaruit voortvloeiende cultuur, die verloopt van kleine stukjes “beter
maken” tot het volledig “verbeteren” van zichzelf en zijn Omgeving.
Maar allereerst wil ik de term “Mens (Ik) als MiddelPunt”, die ik al heel
wat malen heb gebruikt, introduceren voor een betere grip op en begrip van het navolgende.
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DE MENS (IK) ALS MIDDELPUNT
De Mens (Ik) als MiddelPunt. Deze term heeft u al heel wat malen
gelezen. Het is een term, die ik heb bedacht om zo compact en
eenvoudig mogelijk uit te leggen en aan te geven, wat letterlijk elke
individuele mens ervaart en gemeen heeft met elke andere individuele
mens. Sterker nog, elk individu van elke vorm van leven ervaart het
zelfde.
De term “Mens (Ik) als MiddelPunt” bestaat, zoals u ziet, uit vier
woorden. Ik schrijf “MiddelPunt” met twee hoofdletters, om aan te
geven dat het hier in feite ook om drie woorden gaat, die alle iets
zeggen over het Verschijnsel Mens: Middelpunt, Middel en Punt.
“Middelpunt” staat onder andere voor “centrum”, “spil”, “midden” en
“hoofdpersoon”. “Middel” betekent ondermeer “instrument”, “werktuig”
en “manier”. “Punt” is onder andere een deeltje of een onderdeel van
iets groters.
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“Mens” is de term, waarmee wij onszelf in de Nederlandse taal over het
algemeen aanduiden. Helaas is het een variant van het woord “man”,
de vrouwelijke “mens” wordt in feite slechts gezien als een
minderwaardig hulpje van de “man”. Het christelijke geloof
bijvoorbeeld is volkomen gebaseerd op het be-palende en be-perkende
idee, de be-palende en be-perkende aanname en fantasie dat
mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt rijker van belang zijn dan
vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt. Het valt al direct te lezen in het
eerste verhaal van hun geloofsboek “Bijbel”, “Genesis” genaamd. Dat
verhaal vertelt hùn kosmogonie over het ontstaan van Alles. Zo sterk is
de fantasie dat de mannetjesmens rijker van belang is dan de
vrouwtjesmens verankerd en tot een hou-vast gemaakt in dat geloof,
dat in wat het ”Oude Testament” wordt genoemd, niet alleen te lezen
valt dat de vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt uit een rib van de
mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt is gemaakt, maar dat er ook geen
goede vertaling naar het Nederlands was voor hoe die vrouwtjesMens
(Ik) als MiddelPunt werd genoemd, behalve in feite de term “mannin”.
Uit het “Oude Testament”, dat ik op de middelbare school, een
roomskatholieke, als “leerboek” voorgeschoteld kreeg:
De mens gaf dan namen aan alle tamme dieren, aan de vogels in de lucht en
aan alle dieren in het wild; maar hij vond geen hulp, die hem paste. Nu
bracht Jahweh God de mens in een diepe slaap; en terwijl hij sliep, nam Hij
een van zijn ribben, en zette er vlees voor in de plaats. Dan bouwde Jahweh
God een vrouw uit de rib, die Hij uit de mens had genomen, en leidde haar
tot de mens.
Toen sprak de mens: Deze is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van
mijn vlees. Mannin zal zij heten. Omdat zij van de man is genomen.
Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan de
vrouw; en zij worden één vlees. De mens en zijn vrouw waren allebei
naakt; maar ze schaamden zich niet voor elkander. 1
Een noot is direct toegevoegd aan dat woordje “mannin”, die zegt:
De woordspeling in het Hebreeuws is in het Nederlands niet goed weer te
geven; bedoeld is de vrouw.1
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Een eenvoudige vraag om eens over na te denken is natuurlijk,
waarom de gelovers van deze kosmogonie en dit geloof zo graag willen
dat de eerste vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt per se uit de eerste
mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt is gemaakt en geboren, terwijl in
feite elke mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt juist uit de
vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt wordt geboren.
In de Engelse taal is het woord voor mensheid dan ook “mankind”,
hoewel ook de term “humankind” bestaat. Het idee dat de
mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt rijker van belang is dan de
vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt heeft zich als een kanker zo diep
ingevreten in de zogenaamde ontwikkelde westerse wereld, dat het
vrijwel onuitroeibaar is. Zelfs zogenaamd zeer intelligente Mensen (Ik)
als MiddelPunt, waaronder Leonardo da Vinci, hebben weinig tot niet
nagedacht, doorvoeld en er naar gehandeld om het denigreren,
beschimpen en afkraken van de vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt
ongedaan te maken en te voorkomen. Hij kwam zelf met een tekening
van de menselijke verhoudingen, die natuurlijk gebaseerd is op de
mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt, en die bekend staat als de
“Vitruviusman”:
De Mens van Vitruvius is een stelsel van lichaamsverhoudingen zoals
Vitruvius die beschreef in zijn De architectura. Een Vitruviusman is een
afbeelding van een man als demonstratie van de voorschriften van Vitruvius.
De bekendste Vitruviusman is een tekening van Leonardo da Vinci van
omstreeks 1490, die onder meer op de Italiaanse versie van de 1 euromunt
staat. De Vitruviusman wordt gezien als een symbool van het humanisme,
met de mens als het middelpunt van het heelal.2
In dit boek ziet u echter ook regelmatig de “Vitruviusvrouw” afgebeeld.
Hoewel er andere woorden zijn naast de term “mens”, zoals “homo
sapiens sapiens”, heb ik tot nu toe geen andere term kunnen vinden,
die mannetjes- èn vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt daadwerkelijk als
gelijken benoemd. Daarom breid ik de betekenis van de term “mens”
uit, om zowel vrouwtjes als mannetjes mee aan te duiden, los van hun
sexualiteit en sexuele geaardheid. Dat wil zeggen dat ik de term Mens
(Ik) als MiddelPunt als onzijdig beschouw.
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“(Ik)” staat tussen haakjes. Het geeft het zelfbewustzijn aan, het ego.
De haakjes staan er omheen, omdat het zelfbewustzijn niet alleen
slechts een onderdeel is van een groter en groeiend bewustzijn, maar
ook niet zo veel rijker van belang is, zolang het gebruikt wordt zoals
het gebruikt wordt. Veel van wat wij Mensen (Ik) als MiddelPunt
voelen, denken en doen is nog altijd meer gebaseerd op het
instinctmatig en reflexmatige bewustzijn dan op het zelfbewustzijn.
Het “MiddelPunt”, dat is hoe wij Mensen (Ik) als MiddelPunt onszelf altijd ervaren. We ervaren met al onze 6 zintuigen, dat wij letterlijk
voort-durend omgeven zijn door van alles en nog wat, dat wij zelf niet
zijn. En we denken en voelen ons daardoor ook altijd het MiddelPunt
van Alles, van de Totale Werkelijkheid. Het is alsof wijzelf een punt
zijn, van waaruit Alles wordt waargenomen, ervaren, gevoeld en
doordacht, zodat wij er vervolgens iets mee kunnen doen, ermee
kunnen handelen. Het ene moment voelen we ons niet meer dan een
zeer kleine punt in ruimte en tijd, maar desondanks toch min of meer
een onderdeel, een part van Alles. Het andere moment voelen we ons
als een punt, los van ruimte en tijd. Apart van Alles, van Al-het-andere.
Maar toch in dat Alles, omgeven door Al-het-andere. Al-het-andere is
de totale Omgeving, waarin de Mens (Ik) als MiddelPunt zich bevindt,
van zijn directe Omgeving tot aan zover als het universum of het
multiversum zich uitstrekt. Maar de voort-durende ervaring is dat wij
het centrum zijn, de kern, het middelpunt van Alles.
Dat de Mens (Ik) als MiddelPunt voor lange tijd dacht en meestentijds
nog altijd denkt en ervaart dat hij het centrum van Alles is, is niet
verbazingwekkend. De Zon bijvoorbeeld, duidelijk een ongelooflijk
krachtig fenomeen in Al-het-andere en daarom door veel Mensen (Ik)
als MiddelPunt tot een god gemaakt, maakt elke dag een halve cirkel
rondom hem. De Maan draait ook om hem heen. En de sterren. Dus,
het is duidelijk, de Mens (Ik) als MiddelPunt moet het MiddelPunt van
Alles zijn. Door zijn indruk letterlijk het midden te zijn van Alles, heeft
de Mens (Ik) als MiddelPunt vaak de indruk dat hij ook het meest rijk
van belang zijnde is, het hoogtepunt van dat Alles.
Wat kan de term “Mens (Ik) als MiddelPunt” uitleggen over wat en wie
we zijn, over Alles en over de onlosmakelijke verbondenheid van de
“Mens (Ik) als MiddelPunt” met “Al-het-andere” dat rondom ons is?
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Bij de geboorte van elke Mens (Ik) als MiddelPunt is er slechts Alles. Er
kan geen onderscheid gemaakt worden in dat Alles, eenvoudigweg
omdat de pasgeboren Mens (Ik) als MiddelPunt nog geen kennis, nog
geen beelden en woorden heeft om onderscheid te maken. Hij kan
zichzelf niet eens onderscheiden als een deel, een part van Alles noch
als apart van Alles. Alleen door ervaring begint hij te be-grijpen. Maar
die ervaring vraagt ook om geheugen. En geheugen heeft het opslaan,
bewaren, weer oproepen en vergelijken van informatie nodig.
Informatie die kan worden uitgedrukt in beelden, waaronder woorden.
Elke vorm van leven heeft niet alleen zijn eigen manieren en wijzen
van ervaringen, maar ook van het behouden van die ervaringen. Het
meest rijk van belang zijnde daarbij is, dat de vorm van leven kan
reageren, actie kan ondernemen, op hetgeen er vanuit Al-het-andere
via zijn daar specifiek op gerichte zintuigen, als informatie binnenkomt.
Actie-reactie is pure nood-zaak om te leven en overleven. Er dient
daarbij niet alleen (re)actie op gevaar mogelijk te zijn, maar ook op
wat eetbaar is, drinkbaar, wat een veilige plek (Omgeving) is om te
rusten en wat bijvoorbeeld veilige en nodige stoffen zijn om in te
ademen. De twee primaire basisgevoelens daartoe zijn: Angst en
Nieuwsgierigheid.
Het kunnen behouden in een geheugen en het opnieuw in beelden en
woorden kunnen beleven van allerlei informatie vanuit de Omgeving is
een mogelijkheid, die de Mens (Ik) als MiddelPunt heeft. Hoe meer
informatie zij kan behouden en weer opnieuw kan “ervaren” over
allerlei plaatsen in Al-het-andere, hoe groter de kans en mogelijkheid
wordt om langer te kunnen overleven.
De Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart zichzelf als één punt van alle
punten die er zijn in Alles en toch voelt en denkt hij zichzelf anders dan
alle andere punten in Alles dat er is. Dus, er is één punt dat part is van
alle punten die samen Alles maken, maar dat zichzelf ook ervaart als
apart van alle andere punten van Alles. Een onverklaarbaar
onderscheid wordt ervaren in het Alles. Aan de ene zijde is daar de
punt “(Ik)”, het zelf, het ego, aan de andere zijde zijn alle andere
punten; is daar “Al-het-andere”. Dat onderscheid wordt steeds sterker
ervaren vanaf het moment van geboorte, zodat de Mens (Ik) als
MiddelPunt de idee, fantasie, theorie en gedachte ontwikkelt dat hij
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volkomen los staat van Al-het-andere. Wat beAngstigend is, maar ook
leidt tot Nieuwsgierigheid. En wat leidt tot de behoefte aan herbinding,
tot religieuze gevoelens. Angst en Nieuwsgierigheid zijn al direct vanaf
de geboorte als basisgevoelens aanwezig, evenals de basisbehoefte om
zo lang en zo plezierig mogelijk te leven.
Hoe kunnen we ons verhouden tot al deze andere punten, die ons
omringen, tot Al-het-andere, en tot onszelf, tot hetgeen er in ons is?
Dat is de levenslange vraag, waar geen één Mens (Ik) als MiddelPunt
aan kan ontkomen.

Als we onze eigen, ongelooflijk kleine punt van heel nabij beschouwen,
ontdekken we dat er veel meer blijkt te zijn aan die punt Mens (Ik) als
MiddelPunt, dan slechts een punt te zijn in Alles dat er is. We zijn zelf
gemaakt uit bijna ontelbare, extreem kleine punten, van lichaamscellen
tot atomen en nog kleinere deeltjes. We ervaren onszelf als één
extreem klein puntje omringd door Al-het-andere. En we ervaren
onszelf als bestaande uit een ongelooflijk groot aantal van extreem
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kleine puntjes. Al deze laatste punten maken ons één. We zijn
tegelijkertijd alle-één en alleen. Al onze eigen punten creëren een
vorm. De vorm van ons lichaam. Het is met dit lichaam, dat de Mens
(Ik) als MiddelPunt Al-het-andere vergelijkt.
Het vergelijken dat we doen leidt tot meten. Al het meten en alle
metingen starten vanuit ons eigen punt, ons eigen lichaam. De Mens
(Ik) als MiddelPunt wordt een instrument, een middel voor ondermeer
vergelijking en daaruit voortvloeiende meting. De Mens (Ik) als
MiddelPunt is daarmee ook haar eigen werktuig, het eerste werktuig,
haar eerste eigen middel om Al-het-andere en haarzelf, haar “ik”, te
onderzoeken en te be-grijpen.
De Mens (Ik) als MiddelPunt is zich bewust van haarzelf en van de
directe Omgeving om haar heen. Zij kan haarzelf ervaren (buikpijn,
een ingroeiende teennagel, een droom, een gedachte) en zij kan Alhet-andere om haar heen ervaren. Dat laatste echter alleen in haar
onmiddellijke nabijheid en Omgeving. Of beter, ze kan ervaringen
opdoen zover als haar zintuigen, die gericht zijn op Al-het-andere,
kunnen reiken. En zij kan door het behouden van deze ervaringen
leren. Leren om langer te kunnen leven en voortbestaan en leren om
plezieriger te kunnen leven.
Elke Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart zich dus als het Middelpunt van
Alles, met Al-het-andere voort-durend rondom hem heen. De term
Omgeving is daarop gebaseerd, het houdt Alles in dat niet de Mens (Ik)
als MiddelPunt zelf is, dus Al-het-andere dat hem omgeeft.
Een muzieknummer van King Crimson op hun album “In the Court of
the Crimson King”3 van 1969 geeft met een kleine wijziging prachtig
weer wat de ervaring van letterlijk elke Mens (Ik) als MiddelPunt is. De
tekst van het nummer met de titel “I Talk to the Wind” luidt als volgt:
Said the straight man to the late man
Where have you been
I've been here and I've been there
And I've been in between
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I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear
I'm on the outside looking inside
What do I see
Much confusion, disillusion
All around me
I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear
You don't possess me
Don't impress me
Just upset my mind
Can't instruct me or conduct me
Just use up my time
I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear
I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear
Said the straight man to the late man
Where have you been
I've been here and I've been there and
I've been in between
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Die kleine wijziging is het zinnetje “I'm on the outside looking inside”,
wat gewijzigd in “I'm on the inside looking outside” samen met de
gehele tekst op zeer scherpe en heldere wijze de zogenaamde
Menselijke Conditie weergeeft:
De menselijke conditie
De menselijke conditie zijn "de eigenschappen, belangrijkste gebeurens en
situaties, die de essenties van het menselijk bestaan vormen, zoals geboorte,
groei, emotionaliteit, aspiraties, conflicten en sterfelijkheid." Dit is een zeer
uitgebreid onderwerp, dat overpeinsd en geanalyseerd is en blijft worden
vanuit vele gezichtspunten, inclusief die van geloof, filosofie, historie,
kunst, literatuur, anthropologie, psychologie, recht en wet en biologie.
Als literaire term wordt "de menselijke conditie" typisch toegepast in
samenhang met dubbelzinnige onderwerpen zoals de betekenis van het
leven of morele aangelegenheden.4
De meest directe Omgeving, de (leef)Omgeving, is dat deel van Al-hetandere dat de Mens (Ik) als MiddelPunt voort-durend kan ervaren en
zelfs moet ervaren met zijn zintuigen, waarvan de belangrijkste zijn:
Het zintuig om te
Het zintuig om te
Het zintuig om te
Het zintuig om te
Het zintuig om te
Het zintuig om te
en te balanceren

zien
horen
ruiken
proeven
voelen
positioneren

-

ogen
oren
neus
mond en tong
huid

-

evenwichtszintuig

Inderdaad, dat zijn er zes, alle gericht op de materiële Omgeving. Het
evenwichtszintuig om zijn lichaamspositie gewaar te worden ten
opzichte van Al-het-andere, de Omgeving, wordt door vele Mensen (Ik)
als MiddelPunt nog altijd niet geteld als het 6de zintuig van de Mens
(Ik) als MiddelPunt. Het 6de zintuig is dus níét een werktuig dat gericht
is op een meer spirituele ervaring van de Totale Werkelijkheid en
Omgeving. En als we ook de zintuigen meetellen, die gewaarwordingen
en ervaringen opdoen en doorgeven over de materie-energie-situatie
en de gebeurens ìn ons eigen lichaam, dan is het eerste spirituele
zintuig ook niet het 7de of 8ste zintuig van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Zo zijn er pijnzintuigen, die bijvoorbeeld problemen in de
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maag, darmen en longen gewaar worden en daar op reageren. Er zijn
zeer zeker spirituele waarnemingen en ervaringen, die worden beleefd
door Mensen (Ik) als MiddelPunt. Maar in eerste instantie en vooral
bestaan als een materie-energie-vorm van leven in een materieenergie-universum vereist dat de meeste zintuigen eerst en vooral
gericht zijn op die materie-energieën om te blijven bestaan en
overleven.
Het midden, zo beschouwt letterlijk elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt zichzelf. Hij kan zichzelf niet anders ervaren. Want Al-hetandere is al-tijd rondom hem. Links, rechts, onder, boven, voor, achter
is Al-het-andere, dat hij niet is. En hij staat in het midden van Al-datandere, de Omgeving. Ergo hij ervaart zich als het MiddelPunt van
Alles. Dat is tegelijkertijd zijn geluk (voordeel) en zijn vloek (nadeel).
Ook daarin is hij het MiddelPunt.
Als vloek en nadeel is bijvoorbeeld de arrogante en bijna megalomane
houding van de Mens (Ik) als MiddelPunt ten opzichte van Al-hetandere te noemen. De Mens (Ik) als MiddelPunt is een wezen dat zeer
verguld is met zichzelf. Hij vindt zichzelf fantastisch. Hoog verheven
boven alle andere Aardse vormen van leven en natuurlijk hoog
verheven boven alle niet-levende natuur. Hij meent daarom het recht
te hebben om alles om zich heen en in zichzelf naar zijn hand te
zetten, te manipuleren en te “verbeteren”.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de Mens ooit meende dat de
Aarde het MiddelPunt van Alles was, van het universum. De term
daarvoor is geocentrisme. Geocentrisme is een wereldbeeld dat ervan
uitgaat dat de zon en de planeten rond de Aarde draaien. Vanuit de
Mens (Ik) als MiddelPunt is dat volkomen logisch. Er zijn zo nog heel
wat andere centrismen die voortkomen uit de Mens (Ik) als MiddelPunt.
Zoals
anthropocentrisme,
chronocentrisme,
egocentrisme,
homocentrisme enzovoorts. En het anthropisch principe is daar ook op
gebaseerd:
Antropisch principe
Het antropisch principe (Grieks ἄνθρωπος anthropos = mens) is het door
Robert Dicke voorgestelde en door John D. Barrow en Frank J. Tipler
verder uitgewerkte idee dat er een nauw verband bestaat tussen ons mens80
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zijn en de eigenschappen van het heelal. Het bestaat in drie hoofdvarianten:
het zwak antropisch principe, het sterk antropisch principe en het definitief
antropisch principe…
Tegenwerping
De Amerikaanse natuur- en sterrenkundige Victor Stenger bestrijdt het
antropisch principe. Hij verwijst naar wetenschappelijke artikelen die
aantonen dat ook met vele verschillende andere waardes van
natuurconstantes leven mogelijk is. Anderzijds zijn de omstandigheden in
het huidige heelal ook weer niet zo bevorderlijk voor leven, dat het op meer
planeten voorkomt.
Stand van zaken
Paul Davies vat de mogelijkheden die in het debat genoemd zijn als volgt
samen:
1. Het absurde heelal: het is toevallig zoals het is.
2. Het unieke heelal: door dieperliggende verbanden in de natuurkunde
moet het heelal zijn zoals het is. Een theorie van alles zal dit verklaren.
3. Het multiversum: er bestaan meerdere heelallen, met alle mogelijke
combinaties van karakteristieken. Uiteraard bevinden we ons in een
heelal dat ons bestaan toelaat.
4. Creationisme: een schepper ontwierp het heelal opzettelijk om
intelligent leven mogelijk te maken.
5. Het principe van het leven: door een diep beginsel moet het heelal zich
ontwikkelen tot leven en bewustzijn.
6. Het zelfverklarende heelal: misschien kunnen alleen heelallen bestaan
waarin bewustzijn mogelijk is. Dit is het Participatory Anthropic
Principle (PAP) van de natuurkundige John Wheeler.
7. Het nepheelal: we leven in een simulatie (virtuele werkelijkheid).
Er is ook nog:
8. Het model van de vruchtbare universa. Dit model van Lee Smolin houdt
een kosmologische natuurlijke selectie in, waarin heelallen die op het
onze lijken meer kans op opvolgers (nageslacht) hebben.5
Kortom, dit principe suggereert dat het universum mogelijk gemaakt of
ontstaan is, niet alleen voor bewust leven, en niet alleen voor
intelligent leven, maar zelfs heel speciaal en alleen voor de Mens (Ik)
als MiddelPunt. Als dat niet megalomaan denken en voelen is, wat dan
wel?
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Een prachtig voorbeeld is terug te vinden in de Noorse mythologie,
waar Midgaard, het middenrijk, de wereld is van de Mensen (Ik) als
MiddelPunt.6 Midgaard wordt omgeven door 8 andere werelden.
Asgaard staat in het zenith van Midgaard (het punt aan de hemel,
loodrecht boven de hoofden van de Mens (Ik) als MiddelPunt). Het is de
plek waar de goden en godinnen wonen. En in het nadir (het punt
loodrecht onder de voeten van de Mens (Ik) als MiddelPunt) staat
Niflheim ook wel Helheim, waar de godin Hel woont. In het oosten,
noorden, zuiden en westen bevinden zich andere werelden, waarbij
gesteld kan worden dat deze zich voor, achter, links en rechts van de
Mens (Ik) als MiddelPunt bevinden.

Als vloek heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt ook te maken met het
gevoel en de gedachte dat hij alleen is en eenzaam in Al-het-andere.
Dat gevoel en die gedachte zijn gebaseerd op zijn eerste ervaringen
met
zijn
zelfbewustwording
en
daarmee
tegelijkertijd
de
bewustwording van Al-het-andere, die hem de indruk geven dat hij
volkomen los staat van Al-het-andere.
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ALLEEN EN EENZAAM
Over het algemeen staat “alleen” voor: Op zichzelf, zonder gezelschap,
enkel, enig en eenzaam. En “eenzaam” staat voor: Afgezonderd,
solitair en alleen.
Laat ik u eens een andere kant tonen van die beide woorden.
Maar eerst enkele, biologische feiten over de Mens (Ik) als MiddelPunt.
Deze feiten zijn waarschijnlijk enigszins anders dan u gewend bent te
horen en te lezen:
1. Een volwassen Mens (Ik) als MiddelPunt bestaat uit
30 tot 40 biljoen lichaamscellen. Een biljoen bestaat
uit 12 nullen.
2. Een Mens (Ik) als MiddelPunt herbergt naast die
lichaamscellen 10 maal zoveel bacteriën en andere
kleine levensvormen, zoals virussen en schimmels,
in zijn lichaam. Dat zijn 300 tot 400 biljoen niet
lichaamseigen, maar over het algemeen wel noodzakelijke levensvormen, die het menselijk lichaam
gebruiken als hùn (leef)Omgeving.
3. De lichaamscellen van de Mens (Ik) als MiddelPunt
bevatten
twee
soorten
D.N.A.
(oftewel
DesoxyRiboNucleïneZuur). Het ene, meest bekende,
bevindt zich in de celkern. Het wordt het kern-D.N.A.
genoemd. Het is de combinatie van zowel genen
(genetisch oftewel overerfelijk materiaal) van de
moeder als van de vader van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Het andere wordt mitochondriaal D.N.A.
genoemd. Het bevindt zich in de lichaamscellen,
maar buiten de celkern. En het wordt alleen
doorgegeven door de moeder van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. De mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt
speelt hierin geen enkele rol.
4. De mitochondriën bevinden zich in de lichaamscellen
van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Ze zijn de energiecentrales van de menselijke lichaamscel. Ze zijn van
oorsprong afkomstig van een bacterie, die een
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symbiotische (samenlevings)relatie aanging met de
menselijke lichaamscel. Het bacterieel D.N.A. bleef
daarbij behouden. Symbiose betekent letterlijk:
samen - levend.
Dus tenminste 30.000.000.000.000 lichaamscellen. En tenminste
300.000.000.000.000 bacteriën en andere kleine levensvormen. Dat is
10 niet lichaamseigen levensvormen tegenover 1 lichaamseigen cel. En
zelfs de lichaamseigen cellen zijn gebaseerd op een samen-levings- en
samen-werkingsrelatie tussen twee verschillende vormen van leven.
Uit deze feiten mag duidelijk worden dat de Mens (Ik) als MiddelPunt
niet alleen zelf een Omgeving is voor heel wat soorten leven, maar
daarmee ook niet zo volkomen en volledig menselijk is, als hij meent te
zijn. Op basis hiervan kijk ik hieronder nog eens naar die woorden
“alleen” en “eenzaam” en naar wat ze in feite betekenen.
Alleen is opgebouwd uit twee woorden: Al of Alle en Één. En Eenzaam
is ook opgebouwd uit twee woorden: Één en Saam oftewel Samen.
Daarmee kan men ook anders denken over de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Namelijk dat de Mens (Ik) als MiddelPunt met al zijn
onderdelen, van een groot aantal organen tot biljoenen van
lichaamscellen en vele biljoenen meer van bacteriën en dergelijke toch
één is. Dat één Mens (Ik) als MiddelPunt bestaat uit een samen van
vele biljoenen kleine entiteiten, levensvormen. Een samen - leving, een
samen - werking en een samen - deling van biljoenen die die ene,
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt doen bestaan en laten leven.
Toeval, die woorden? In de Engelse taal bestaan de woorden “alone” en
“lonely”, het laatste is zeer waarschijnlijk een verbastering van alonely
of all-onely. In de Duitse taal worden “allein” en “einsam” gebruikt. In
het Nederlands zijn de woorden in zekere zin vergelijkbaar met het
woord HeelAl, het Hele Al. Maar de huidige westerse en zogenaamde
ontwikkelde landen hebben in denken en voelen de betekenis van de
woorden doen doorslaan naar het extreem van “asociaal” zijn en
geestelijk ongezond, wanneer een Mens (Ik) als MiddelPunt zichzelf
genoeg is en weinig tot geen behoefte heeft aan relaties, is bindingen
met anderen.
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Dat deze andere betekenis voor beide woorden zo gek nog niet is, mag
blijken uit de betekenis van het woord “individu”. Een woord dat in de
huidige westerse, zogenaamde samen - leving ook zeer negatief
gewaardeerd wordt. “Individu” wijst precies naar de betekenis voor
alleen en eenzaam, die ik geef.
Volgens “van Dale - Groot woordenboek der Nederlandse taal” betekent
individu ondermeer:
1. ondeelbaar, onscheidbaar geheel; ieder mens of dier op zichzelf
beschouwd, als een zelfstandig deel van de soort, enkeling, eenling.7
De term individu vindt men ook terug in bijvoorbeeld de Engelse term
“indivisible”, wat “ondeelbaar” betekent en “alles in een”. Het woord is
volgens de webplek “etymologiebank.nl” afkomstig van:
M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het
Nederlands
individu zn. ‘enkeling’
Nnl. ieder individu die zig aan een misdaad schuldig maakt [1781; WNT].
Ontleend aan Frans individu ‘enkeling’ [1680; Rey], betekenisvernauwing
van ‘dat wat een afzonderlijke eenheid vormt en ondeelbaar is’ [1377; Rey],
ontleend aan middeleeuws Latijn individuum ‘id.’. In het klassiek Latijn
dient het woord (bij Cicero) ter vertaling van Grieks átomos ‘atoom, het
ondeelbare’, zie → atoom. Het is afgeleid van het bn. indīviduus
‘ondeelbaar, onscheidbaar’, afgeleid met het voorvoegsel → in- 2 ‘niet’ van
dīviduus ‘deelbaar’, afleiding van dīvidere ‘verdelen, scheiden’, zie →
dividend.8
Elk individu zou dus beschouwd kunnen worden als een atoom:
P.A.F. van Veen en N. van der Sĳs (1997), Van Dale Etymologisch
woordenboek
individu [enkeling] {1824} < frans individu < latijn individuus
[ondeelbaar] (individuum scholastische wijsbegeerte); van in- [on-] +
dividuus [deelbaar], van dividere [verdelen]; de samenstelling individuus is
door Cicero gevormd naar het voorbeeld van grieks atomos (vgl. atoom).9
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In de westerse, zogenaamd ontwikkelde landen zijn de denk- en
voelwijzen momenteel zo ver doorgeslagen in een negatieve betekenis
en waardering voor de individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, dat men
het idee propageert dat elk individu mogelijk een terrorist is.
Tegelijkertijd echter worden andere individuen juist tot in de hoogste
hemel gewaardeerd vanwege hun zo enorm rijk van belang zijn. Dat
zijn de zogenaamde leiders op allerlei gebieden en specialisaties. Van
geloof tot wetenschap en van politiek tot economie. In de specialisatie
economie bijvoorbeeld worden individuen, die miljonair en miljardair
zijn en die beweren zich te gedragen als goedertieren en wijze
filantropen bijna letterlijk als “goden van het geld” beschouwd. Het
denken, voelen en daarnaar handelen van deze vreselijk rijk van
belang zijnde individuen worden gepropageerd als nastrevenswaardige
voorbeelden voor de norm(aal)verdeling, die men wenst te bereiken en
die men anderen verplicht probeert op te leggen. Individuen,
individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt, die alleen zijn of eenzaam en
niet rijk van belang zijn, worden beschouwd als kankercellen, die het
gehele lichaam van de zogenaamde samen - leving ziek kunnen
maken. Maar wie van al die Mensen (Ik) als MiddelPunt be-palen en beperken welke andere Mensen (Ik) als MiddelPunt die kankercellen zijn
en op grond van welke ideeën, fantasieën, theorieën en geloven? Of
beter op grond van wiens belangen en belangenRIJK? Zijn dat niet
altijd ook puur individuele belangen van zeer kleine kliekjes en soms
puur individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt?
Er is een modetrend geweest om een maatschappij (wat staat voor
zowel een zogenaamd land als voor een fabriek) te vergelijken met een
menselijk lichaam met allerlei organen. Een directie of regering,
directeur of minister-president of koning is het hoofd; de arbeiders of
burgers, die de levensproducerende handelingen verrichten en daarbij
de nood-zakelijke levensproducten maken zijn de longen, het maagen-darm-kanaal, de bloedsomloop de distributie van het land of de
fabriek. En het schoonhouden en afvoeren van de onbruikbare stoffen
wordt door nog lager gewaardeerde arbeiders of burgers verricht. Het
woord corporatie en orgaan zijn daar nog altijd voorbeelden van. Een
samen - leving, samen - werking en samen - deling van een kleinere of
grotere groep Mensen (Ik) als MiddelPunt werd dus gemaakt op grond
van de onderdelen van de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf als Omgeving.
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Uit de twee zeer verschillende betekenissen van AllEen en EenZaam
blijkt ook weer dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zich het midden
beschouwt van Alles. Zij is tegelijkertijd een gigantische grote
Omgeving en éénheid voor vele, zeer kleine levensvormen en voor nog
veel meer miniscule atomen en nog veel kleinere stofjes èn zij is zelf
een onwaarschijnlijk klein stofje in de gargantueske uitgebreidheid en
Omgeving van het HeelAl. Het verschil in het denken en het voelen
over de eerste en de tweede betekenis van AllEen en EenZaam heeft in
feite alles te maken met Binnen en Buiten. Met het feit dat de Mens
(Ik) als MiddelPunt als individu niet alleen in een BuitenOmgeving leeft,
maar als individu op zichzelf ook een BinnenOmgeving is.
Een vraag, die terecht gesteld mag worden, met al die biljoenen van
eigen lichaamscellen en bacterieën en andere kleine levensvormen in
ons lichaam, is: Waar zetelt het bewustzijn van de Mens (Ik) als
MiddelPunt zich? En bevindt het zelfbewustzijn zich daadwerkelijk
alleen in de hersenen?
WAT MAAKT EEN MENS (IK) ALS MIDDELPUNT EEN MENS (IK)
ALS MIDDELPUNT?
Over het atoom heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt ont-dekt dat het
toch niet ondeelbaar en onscheidbaar is. De definitie en betekenis van
atoom is daarom gewijzigd en aangepast. Één definitie luidt thans:
“Het kleinste deeltje van een chemisch element dat langs chemische
weg niet verder deelbaar is”, wat wil zeggen dat het wel verder
deelbaar is via andere wegen. Een enigszins andere definitie zegt dat
het atoom “het kleinste deel van een scheikundig element (is) dat al de
chemische eigenschappen van het element nog bezit”. Gebleken is dat
het atoom dus toch uit nog kleinere deeltjes bestaat. Het atoom blijkt
een Omgeving met een soort kern, waarin zich deeltjes bevinden,
protonen en neutronen genoemd. En om die kern heen bewegen zich
andere deeltjes, electronen genoemd. Al die deeltjes op zich zijn weer
vormen van energie. Dat letterlijk alle materie in feite niet meer dan
vormen van energie zijn, is door wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik)
als MiddelPunt ontdekt uit ondermeer het zogenaamde tweespletenexperiment:
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Tweespletenexperiment
Het tweespletenexperiment is een natuurkundig experiment waarmee wordt
aangetoond dat licht of materie zich soms als een deeltje en soms als een
golf gedraagt.10
Lichtdeeltjes, fotonen genoemd, en andere materiedeeltjes lijken dus
deeltjes, maar ze lijken ook golven, niet-deeltjes. Dit afhankelijk van
hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt naar deze zeer kleine verSCHIJNselen
kijkt. Maar deeltje of golf (niet-deeltje), beide verSCHIJNselen bestaan
uit Energie.
Zo zijn ook electronen niet echt kleine materie-deeltjes, maar ze zijn
wèl zeer kleine hoeveelheden van energie. Energie, die niet als exact
be-paald en be-perkt deeltje zijn aan te wijzen, maar hooguit als een
heel kleine Omgeving binnen de grotere Omgeving van het atoom. Er
wordt nu eerder gesproken over electronen-wolken en electronenschillen:
De elektronenwolk
De grootte van een atoom wordt bepaald door de elektronenwolk…
…De elektronenwolk wordt het best beschreven als een golffunctie, een
niet direct waarneembare grootheid die in de kwantummechanica wordt
gebruikt. Deze grootheid is gerelateerd aan de kans een elektron binnen een
eindig volume aan te treffen. Deze kansverdelingen van elektronen worden
vaak "schillen" genoemd (de juiste naam voor de omgeving waarin het
elektron zich kan bevinden is "orbitaal"), omdat de elektronen met de
hoogste energie zich over het algemeen verder van de kern, in de "buitenste
schil", zullen bevinden.
De elektronen in de buitenste schil bepalen vooral de scheikundige
eigenschappen van de atomen. Sommige natuurkundige eigenschappen,
bijvoorbeeld de geleiding van een stof, worden ook door de
buitenelektronen bepaald. Andere natuurkundige eigenschappen hebben
echter meer met de binnenelektronen te maken, zoals het opwekken van
röntgenstraling.11
Met vergelijkbare definities als voor het atoom kan men over elke
andere Omgeving denken. Zo kan men bijvoorbeeld stellen dat een
universum ook een kleinste deel heeft dat nog alle eigenschappen van
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dat universum bezit. Wordt er één eigenschap of verschijnsel volledig
verwijderd dan is het niet meer hetzelfde universum.
En hoe zit dat met de Mens (Ik) als MiddelPunt? Geldt voor haar
hetzelfde? Wat zijn de eigenschappen van de Mens (Ik) als MiddelPunt,
die be-palen en be-perken wat zij is? En hoeveel daarvan is tenminste
nodig? Is een Mens (Ik) als MiddelPunt, die één been mist geen Mens
(Ik) als MiddelPunt meer? Is een Mens (Ik) als MiddelPunt die geen
ogen heeft, geen Mens (Ik) als MiddelPunt meer? En wat met
betrekking tot oren, haar, nagels, tanden en kiezen, een maag? Ergo:
Zijn dat onmisbare eigenschappen van de Mens (Ik) als MiddelPunt of
niet? Welke fysieke eigenschappen maken, be-palen en be-perken wat
de Mens (Ik) als MiddelPunt is? Zijn die er zelfs wel? Edgar Allan Poe
(1809-1849) heeft ooit een verhaal geschreven over een generaal, die
elke dag volledig opnieuw in elkaar gezet moest worden, bestaande uit
protheses, die hij bij de beste, lees meest specialistische makers
daarvan aanschafte.12
Als hij (de verteller van dit verhaal, K.D.) het huis van de generaal bezoekt,
ziet hij niets dan een vreemde bundel van dingen op de vloer. De bundel,
echter, begint te spreken. Het is de generaal zelf, en zijn bediende begint
hem "in elkaar te zetten", stuk na stuk. Ledematen worden aangeschroefd,
een pruik, een glazen oog en valse tanden, en een tong, totdat de man zelf
er “heel” staat. De generaal heeft meer dan alleen veldslagen verloren zo
blijkt: Hij werd gevangen en ernstig verminkt door inheemse Amerikaanse
strijders en nu bestaat veel van zijn lichaam uit protheses, die elke morgen
aangedaan en ingedaan moeten worden en zonder welke hij niet in het
openbaar kan verschijnen. De verteller begrijpt nu het geheim van de
generaal - hij is “de man die opgebruikt is”.
En hedentendage kunnen veel van de organen, waar de Mens (Ik) als
MiddelPunt uit bestaat, vervangen worden door orgaandonaties van
anderen of gemaakt in de vorm van kunstmatige organen, waaronder
hedentendage zelfs al 3-dimensionaal gedrukte organen.
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Foto uit het artikel “3D-geprinte schedel redt leven van vrouw”.13

Foto uit het artikel “Meisje (7) dolblij met 3D-geprinte kunstarm”.14
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En uit het artikel “Taalduizendpoot Wim Daniëls - “Liever een zachte,
verhalende uitweg uit een dilemma dan een keihard oordeel” in de
“Zelfkrant” van juni 2017:15
Welk dilemma werpt de baarmoeder op volgens jou?
“Toenemende medische kennis, inzichten en technologie maken dat we
steeds meer te zeggen hebben over de kwaliteit en de lengte van ons leven.
Niet alleen ziekte en dood komen in een ander perspectief te staan, maar
ook zwangerschap en geboorte. De techniek is inmiddels zover dat
baarmoeders getransplanteerd kunnen worden. In Zweden lopen al kinderen
rond die gebaard zijn door vrouwen met een getransplanteerde baarmoeder.
Die gaat er na de bevalling op een zeker moment ook weer uit, want de
vrouwen slikken zoveel medicatie tegen afstoting, dat het niet echt gezond
is om ermee door te gaan. De wetenschap is ook al heel ver met de
ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders voor te vroeg geboren
kinderen. Misschien hebben we op den duur helemaal geen natuurlijke
baarmoeders meer nodig. Bij zulke ontwikkelingen moet je je natuurlijk
wel afvragen of we zoiets moeten willen.”
Waar houdt de Mens (Ik) als MiddelPunt op een Mens (Ik) als MiddelPunt te zijn? Daar wordt al heel lang over nagedacht en onderzoek
naar gedaan, tegenwoordig vooral vanuit de term “transhumanisme”.
Maar in feite heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt vanaf de dageraad zich
altijd met zowel de verbetering van zichzelf als met de verbetering van
zijn directe eigen (leef)Omgeving beziggehouden. Wel beschouwd,
bestaan TransHumanisme (ik zal hiervoor de term TransMensisme
gebruiken) en TransOmgevingisme al zo lang als de Mens (Ik) als
MiddelPunt zichzelf bewust werd en daarmee tegelijkertijd Al-hetandere bewust werd. Het is al gebleken dat veel van zijn organen
vervangen kunnen worden door meer natuurlijke en meer cultuurlijke
oftewel kunstmatige, is door Mensen (Ik) als MiddelPunt gemaakte. En
dat er zelfs verbeterde organen gemaakt kunnen worden.
Er is daarnaast ook al heel lang nagedacht over wat er allemaal
weggelaten zou kunnen worden. Een prachtig voorbeeld is het korte
verhaal "William and Mary" door Roald Dahl, dat voor het eerst werd
gepubliceerd in 1959 en waarin alleen het brein en een oog van William
direct na zijn dood getransplanteerd wordt naar en ondergedompeld in
een bepaalde vloeistof en verbonden aan een kunsthart.16 In feite is
dat weglaten niet alleen sterk gerelateerd aan het wetenschappelijk
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specialisme reductionisme, maar meer nog aan het specialisme
spiritualisme, dat bedoeld of onbedoeld het geloof, idee, de theorie en
de fantasie propageert dat de Mens (Ik) als MiddelPunt in feite een
spiritualistisch wezen is, dat om wat voor reden dan ook tijdelijk in een
materialistisch lichaam oftewel voertuig of werktuig leeft. En dat in
feite dat lichaam oftewel voertuig of werktuig niet nodig heeft.

NAÄPERIJ EN ORGAANPROJECTIES
De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft in eerste instantie allerlei middelen
en werktuigen bedacht en gecreëerd, die gebaseerd zijn op haar zelf,
op haar eigen lichaam. Een aardig voorbeeld hiervan is het plaatje
hieronder van het Cassini-ruimtevaartuig en haar instrumentatie.17
Deze ruimtesonde werd op 15 oktober 1997 gelanceerd voor de
Cassini-Huygens-missie. Een samenwerkingsverband van het E.S.A.,
het N.A.S.A. en het A.S.I. om een studie te maken van Saturnus en
zijn manen.
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Orgaanprojectie is een term die nauwelijks wordt gebruikt. De term
komt van Ernst Kapp, iemand die zich zo’n 150 jaar geleden bezighield
met pedagogie, geografie en filosofie. Hij staat met zijn werk
“Grundlinien einer Philosophie der Technik” uit 1877 bekend als de
grondlegger van de techniekfilosofie. Techniekfilosofie is het filosofische
onderzoek naar de betekenis van techniek. Het probeert ondermeer de
verhouding tussen de Mens (Ik) als MiddelPunt, de natuur (de
Omgeving) en de techniek te duiden en te verhelderen.
Over de term “orgaanprojectie” zegt het artikel “Ernst Kapp” op de
Nederlandstalige Wikipedia:18
De these van de orgaanprojectie
Het tweede hoofdstuk van Grundlinien einer Philosophie der Technik: „Die
Organprojektion” (De Orgaanprojectie) (1877, pag. 29 e.v.) wordt ook
hedentendage nog in veel bloemlezingen over de Techniekfilosofie en
Anthropologie gevonden. Het centrale thema van het werk is, dat alle
technische werktuigen uiteindelijk als orgaanprojecties te begrijpen zijn. Zo
is bijvoorbeeld een hamer als een vuist te begrijpen, een zaag is een
afbeelding van de snijtanden, een telescoop beeldt onbewust de innere
opbouw van het oog uit enzovoorts. De ontwikkeling van het boek volgt
daarbij een toenemende complexiteit van technische apparaten, over de
toendertijd opkomende telegrafie, welke als een zenuwstelsel werd
beschouwd, tot de staat als afbeelding van het totale menselijke organisme.
De technische ontwikkeling als motor van de culturele ontwikkeling is
daarbij altijd een ontvouwen van iets, dat al materieel en spiritueel in de
mens in aanleg aanwezig is, om tegelijkertijd als de concretisering van de
spirituele ontwikkeling uit te dagen en te bevorderen.
Peter-Paul Verbeek zei hierover in “Filosofie van Mens en Techniek - De
Grens van de Mens: Over techniek, ethiek, en de menselijke natuur”:19
Ernst Kapp’s Grundlinien einer Philosophie der Technik
(1877)
onderwierp de relatie tussen het menselijke organisme en technologie als
eerste aan een nader onderzoek. Zijn centrale these is die van de
orgaanprojectie: technologieën zijn bewuste of onbewuste projecties van de
menselijke organen. Een hamer is een projectie in de materie van wat de
vuist in het organische domein is. Een zaag is een projectie van het
menselijk gebit. Het telegrafienetwerk – dat in Kapp’s tijd net werd
aangelegd – een projectie van het zenuwstelsel. Kapp’s positie komt
feitelijk neer op een omgekeerd Cartesianisme. Waar Descartes het
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organische in termen van het mechanische begreep, bewandelt Kapp
precies de tegengestelde route. Het mechanische wordt hier gedacht
vanuit het organische, de techniek vanuit de natuur. We scheppen een
materiële wereld van technologie door aspecten van onszelf te
veruitwendigen – en ontdekken zo in het gebruik van technologie ook
steeds meer onszelf.
Het vet in bovenstaand citaat is door mij aangebracht. Veel Mensen
(Ik) als MiddelPunt beweren hedentendage dat de menselijke hersenen
op een computer lijken. En ze reduceren op grond daarvan de
menselijke hersenen ook tot niet meer dan een computer. In feite is
het andersom en lijkt de computer op de menselijke hersenen, omdat
de Mens (Ik) als MiddelPunt probeert dit deel van zichzelf zelfbewust en
onzelfbewust na te maken, na te apen. De computer echter is nog altijd
een zeer zwakke afgeleide met zeer weinig van de mogelijkheden van
die menselijke hersenen. Hoever het denken en voelen vanuit het
organische naar het mechanische en machinale kan gaan blijkt
bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van een kosmogonie, waarin ons
gehele universum ontstaan en ontwikkeld is als een computersimulatie.
De Mens (Ik) als MiddelPunt creëert dus in eerste instantie de meeste
middelen, werktuigen, methoden en technieken op basis van haar zelf,
op basis van haar eigen lichaam. Dit is niet alleen een logischer weg
dan die van Descartes, ze kan ook gebruikt worden om te ontdekken
inhoeverre het gemaakte werktuig en middel en de bedachte techniek
beter functioneert dan en inhoeverre het nog achterblijft bij de Mens
(Ik) als MiddelPunt zelf. Hoewel in- en intriest en volkomen respectloos
is het even logisch, dat er van meet af aan Mensen (Ik) als MiddelPunt
zijn geweest, die andere Mensen (Ik) als MiddelPunt beschouwen als
niet méér dan hèt werktuig, hèt middel en dè techniek om te bereiken
wat zij voor zichzelf wensen, met alle gevolgen van dien. Slaven,
horigen, lijfeigenen, onderdanen, knechten (de letterlijke vertaling naar
het Engels is het woord “knights”), arbeiders en hedentendage
“verplichte vrijwilligers” zijn daar voorbeelden van. Maar ook “ghost
writers” (Mensen (Ik) als MiddelPunt, die voor anderen schrijven,
waarbij de laatsten de auteurs worden van het geschrevene), “ghost
singers” (Mensen (Ik) als MiddelPunt, die voor anderen zingen, waarbij
de laatsten de zangers en zangeressen worden van het gezongene),
“stand ins” en “stunt persons” vallen daaronder. Mensen (Ik) als
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MiddelPunt, die voor anderen delen van een film acteren, die uit
veiligheidsoverwegingen niet door de acteur zelf gedaan (mogen)
worden, meestal vanwege financiële redenen. Dat wil zeggen
afgesproken verzekeringspremies. En natuurlijk om het mooie meisjesgezichtje of de prachtige, krachtige kaaklijn van het stoere heldenmannetje te beschermen. “Stuntmensen” zijn heel eenvoudig een vorm van
“collateral damage”, bijkomende schade. Elke bediende, dienaar,
dienstmeid, dienstmaagd, diender en dienstbode behoort daartoe. En
vooral (marine-, luchtmacht- en landmacht)soldaten, die voor anderen
de oorlog, het moorden en afslachten van andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt, moeten plegen.
Maar de Mens (Ik) als MiddelPunt heeft ook stap na stap geleerd om
nieuwe werktuigen, technieken en methoden te creëren door het
naäpen van verschijnselen in Al-het-andere, van dieren en planten tot
de chemie van vloeistoffen, gassen, vaste stoffen, plasma’s tot al ver
voorbij die chemie. Hieronder een voorbeeld van hoe Leonardo da Vinci
vanuit een vogelvleugel nadacht over hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt
mogelijk zelf zou kunnen vliegen:

Tekening van Leonardo da Vinci uit plm. 1485
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De term orgaanprojectie geeft op prachtige wijze weer hoe de Mens
(Ik) als MiddelPunt begonnen is als een naäper en nog altijd niet veel
meer is dan dat. Stap na stap is hij zo ver gegaan in dat naäpen, dat
hij nu zelfs meent, dat hij hetgeen hij naäapt zelf vele malen beter kan.
De ontwikkelingen daarin zijn zelfs zover doorgeslagen, dat de Mens
(Ik) als MiddelPunt letterlijk Alles wil verbeteren, omdat hij meent dat
hij dat kan.
Mettertijd zijn meer en meer orgaanprojecties gecreëerd door de Mens
(Ik) als MiddelPunt. Orgaanprojecties zijn ook steeds gedetailleerder en
gecompliceerder, en daarmee steeds praktischer en preciezer. En zowel
steeds verfijnder als grover. En het einde is niet in zicht. Als voorbeelden één van de grootste graafmachines op Aarde en een nanomachine:

De “Bagger 288”, één van de grootste de grootste graafmachines ter wereld, ontworpen
door het Duitse bedrijf Krupp, 95 meter hoog en 215 meter lang. Hij weegt 45.500 ton. 20
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Foto door Sandia National Laboratories21
De nano-machine op de foto heeft een diameter van 50 micrometers (1
micrometer is een miljoenste deel van een meter, of een duizendste
deel van een millimeter) en kan alleen worden gezien door
gebruikmaking van een sterke rasterelectronenmicroscoop (de laatste
is een orgaanprojectie van het menselijk oog). Ter vergelijking, een
menselijke haar heeft een diameter van 100 micrometer.
We gebruiken orgaanprojecties dagelijks. Om er enkele te noemen:
Bril, gehoorapparaat, oortelefoon, microscoop, telescoop, televisie,
hamer, zaag, schoenen, rookdetector, stofzuiger, een huis en een
computer.
Dus veel van onze hedentendage dagelijks gebruikte instrumenten en
werktuigen zijn in feite niet meer dan projecties en uitbreidingen
daarvan van onze lichaamsdelen. Projecties, die de Mens (Ik) als
MiddelPunt veiliger en zelfs beter, sterker, sneller en zo voorts maken.
Maar het is allemaal nog altijd verlengd vanuit ons MiddelPunt.
Vele van de orgaanprojecties zijn bedoeld om de Mens (Ik) als
MiddelPunt op een veilige afstand te houden van alles dat rondom hem
is, van Al-het-andere, dat mogelijk gevaarlijk voor hem zou kunnen
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zijn. Als orgaanprojecties heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt een tweede
huid (kleding), een derde huid (huis) en zelfs meer huiden (stad, land,
unie van landen) rondom zich zelf gemaakt, om zichzelf te beschermen
van het meeste van Al-het-andere. En met behulp van metingen en
uitgebreide meetinstrumenten creëerde en creëert de Mens (Ik) als
MiddelPunt manieren om zijn Omgeving steeds verder uit te breiden.
Hij probeert bijvoorbeeld steeds verder te kunnen kijken en luisteren
naar de Omgeving buiten de Aarde. Hoe groter zijn eigen, nabije
Omgeving, des te veiliger hij zich voelt. Het is een zeer verregaande
vorm van zich nestelen.
Tegelijkertijd worden zelfs projecties van organen bedacht, ter
vervanging van de menselijke organen zelf. Houten benen en
haakhanden zijn wijd verbreid bekend door allerlei verhalen over
piraten. Maar dit soort protheses oftewel kunstmatige lichaamsdelen
werden al veel eerder bedacht en gemaakt. Als voorbeeld de kunstteen
ontdekt bij een Egyptische mummie:
Een kunstteen gevonden aan de voet van een Egyptsiche mummie zou het
vroegst functionerende prosthetische lichaamsdeel kunnen blijken…
Vrijwilligers, die hun rechter grote teen hebben verloren, worden nu
gerecruteerd om te zien hoe effectief namaaksels van de prothese zijn.
De nepteen uit het Cairo museum in Egypte werd in 2000 gevonden in een
graf nabij de zeer oude stad Thebe. Archeologen speculeren dat de 50- tot
60-jaar-oude vrouw, van wie de prothese kwam, haar teen mogelijk kwijt
geraakt is als gevolg van complicaties van suikerziekte.
De hout-en-leer-prothese dateert van 1069 tot 664 voor onze jaartelling,
gebaseerd op artefacten waarmee het werd gevonden in de grafkamer van
de mummie. Dit betekent dat het ouder is dan wat eerder gedacht werd de
vroegst bekende, functionerende prothese te zijn, het Romeinse Capua
Been, een bronzen artefact daterend van rond 300 voor onze jaartelling. 22
Brillen, kunsttanden, kunstgebitten, klikgebitten, gehoorapparaten,
glazen ogen werden bedacht en steeds verder ontwikkeld en stap na
stap gaat de Mens (Ik) verder en verder in het vervangen van delen
van het eigen lichaam, deels om langer te kunnen blijven leven, deels
om plezieriger te kunnen leven. De eerste leidde al tot niet alleen
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transplantaties van organische lichaamsdelen, zoals ogen, hart en
nieren, maar ook tot kunstmatige lichaamsdelen, waaronder harten,
ogen, nieren, huid enzovoorts. De laatste, die ook wel esthetische
protheses genoemd zouden kunnen worden, leidde al tot kunstborsten,
kunstlippen, totale gezichtsreconstructies enzovoorts. Evenals bij de
andere orgaanprojecties is ook hier het einde nog niet in zicht. Stap na
stap vindt naast een vergroting en vergroving en een verkleining en
verfijning van orgaanprojecties bij de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf
tevens een steeds meer van buiten zijn lichaam naar binnen zijn
lichaam bijstellen, vervangen en “verbeteren” van organen plaats.
Vanuit zijn onvrede met bijvoorbeeld zichzelf, knoeit, knutselt en
wijzigt hij zowel aan zijn uiterlijk als aan zijn innerlijk. Hetzelfde doet
hij dus ook voor zijn medeMensen (Ik) als MiddelPunt en voor zijn
gehele, zich voort-durend uitbreidende directe Omgeving. Het heeft
geleid tot vele specialismen, die hedentendage onder de paraplutermen
transhumanisme en geo-engineering bekend staan, waar ik de veel
meeromvattende
paraplutermen
TransMensisme
en
TransOmgevingisme voor in de plaats zet. In de volgende delen zal ik
uitgebreid op beide terugkomen.
Beide termen TransMensisme en TransOmgevingisme komen voort uit
de drie enige verschijnselen die letterlijk elke Mens (Ik) als MiddelPunt
kent en dagelijks ervaart: Energie, Omgeving en zichzelf, de Mens (Ik)
als MiddelPunt. Het zijn deze drie verschijnselen, die van de meet af
aan van haar zelfbewustwording door haar worden gemanipuleerd en
veranderd, waarbij Energie hèt middel is om de twee andere te
transformeren, wat letterlijk staat voor: Omzetten in een andere vorm.
Kort gesteld, kan worden geconcludeerd dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt vanaf haar zelfbewustwording en daarmee tegelijkertijd de
bewustwording van Al-het-andere, zichzelf evenals zijn Omgeving heeft
proberen bij te stellen en te verbeteren, om langer te kunnen leven en
overleven en om dat vooral ook plezieriger te kunnen doen.
Een terechte vraag is tenslotte: Als de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf
nog grotendeels puur natuur is, en als hij als puur natuur de gehele
natuur om zich heen en in zichzelf probeert te veranderen en te
wijzigen en zelfs te vervangen door “niet-natuur”, is het dan niet de
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natuur zelf, die dit nastreeft? Een andere terechte vraag daarbij is:
Vanuit welke betekenis en definitie van natuur denken, voelen en
handelen Mensen (Ik) als MiddelPunt? Vele Mensen (Ik) als MiddelPunt
passen een zeer enge, be-perkte en be-paalde definitie toe van natuur.
Voor hen gaat die niet verder dan alles wat leeft, wat biologisch is en
wat organisch is. Kortweg: Planten, dieren en Mensen (Ik) als
MiddelPunt zelf. Maar andere Mensen (Ik) als MiddelPunt gebruiken een
veel uitgebreider betekenis en definitie van natuur, waaronder alle
materie behoort, van sterren, planeten, atomen, moleculen tot
mineralen, van organische tot alle anorganische verschijnselen.
Kortweg: Alles in het materialistische universum. Onder de laatsten
behoren wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt, die zich
in de Nederlandse taal natuur-kundigen noemen.
BEWUSTZIJN EN ZELFBEWUSTZIJN
Hoe zelfbewust zijn wij Mensen (Ik) als MiddelPunt eigenlijk? Heeft u
bijvoorbeeld uw haar wel eens voelen groeien? Hoe bewust bent u zich
van het groeien van uw nagels? Hoe vaak merkt u wat er allemaal
gaande is in uw maag en in uw darmen, hoe uw eten wordt verteerd,
hoe voedingstoffen door uw gehele lichaam naar uw lichaamscellen
worden getransporteerd? Hoe die voeding in uw cellen geladen wordt
en hoe afvalstoffen uitgeladen worden? Hoe nieuwe lichaamscellen
ontstaan en groeien en hoe oude afsterven en worden verwijderd? Hoe
vaak bemerkt u zelfbewust wat er allemaal gaande is in uw longen?
Hoe vaak voelt u het stromen van uw bloed? Hoe vaak bent u zich
bewust van het kloppen van uw hart? Hoe vaak ervaart u zelfbewust
uw houding, positie, balans, inademing en uitademing? Hoe vaak
ervaart u zelfbewust het in balans proberen te leven van 10 x zoveel
niet eigen lichaamseigen levensvormen samen met uw lichaamseigen
cellen? In feite is uw zelfbewustzijn een zeer nauwe vorm van
bewustzijn, een zeer beperkt onderdeel van uw totale bewustzijn. Het
is vrijwel volledig gericht, niet op wat er in uw eigen lichaam gebeurt,
maar op wat er om u heen gebeurt, de Buitenwereld. In feite is er
alleen zelfbewustzijn over vele gebeurens ìn ons lichaam, de
Binnenwereld, als we pijn hebben, ziek zijn, ons niet op ons gemak
voelen, ons zeer sterk inspannen of ons heel bewust concentreren op
het geheel of delen van ons lichaam. In alle gevallen, behalve de
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laatste is het een ander bewustzijn, dat ons zelfbewustzijn er op attent
maakt dat de nood-zaak bestaat aandacht te geven aan hetgeen
ergens ìn ons lichaam niet goed gaat. En dan nog is het zelfbewust
ervaren en waarnemen van het meeste van ons lichaam niet echt erg
groot.
Het zelfbewustzijn is vooral en met name alleen gericht op datgene van
buiten, vanuit Al-het-andere, dat mogelijk om actie en reactie, om
handelen vraagt. Ze is zelfs niet eens volledig bewust van wat er
allemaal vanuit de Omgeving door de 6 speciaal daarop gerichte
zintuigen wordt geregistreerd en doorgegeven. Zelfs als u een schilderij
ziet, zoals onderstaande van Hiëronymus Bosch, heeft het totale
bewustzijn alles in een oogopslag gezien en beoordeeld op de noodzakelijk instinctieve en reflexmatige (re)acties vanuit de basisgevoelens
Angst en Nieuwsgierigheid. Terwijl uw zelfbewustzijn slechts stukje bij
beetje elk onderdeel van het schilderij nog moet ervaren, doordenken,
doorvoelen en er eventueel (re)acties op geven.

Drieluik “De Tuin der Lusten” geschilderd door Jeroen Bosch ergens tussen 1480 en
1510.23
Het zelfbewustzijn is altijd iets later met reageren en ageren dan het
totale bewustzijn van de Mens (Ik) als MiddelPunt, omdat het zich
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specifiek moet richten op elk onderdeel om het verder te kunnen
inschatten en beoordelen. Het instinctmatige en reflexieve bewustzijn
houdt zich bezig met accuut gereed zijn en overgaan tot vechten en
vluchten. Het zelfbewustzijn biedt de mogelijkheid om een andere
keuze te doen en het biedt de mogelijkheid om na een vecht- en/of
vlucht-ervaring andere mogelijkheden tot reactie en actie te doordenken en doorvoelen voor toekomstige, gelijkwaardige gebeurens.
Het zelfbewustzijn moet (be)merk(ens)waardig genoeg in vele situaties
de rest van het bewustzijn vaak motiveren, er toe bewegen, om een
andere actie te ondernemen. Vooral in situaties, die tot vluchten of
vechten of beide nopen. In die laatste situaties kan het zelfbewustzijn
het lichaam van de Mens (Ik) als MiddelPunt soms motiveren om te
wachten, om niets te doen, om geen actie te ondernemen. Dat wachten
en niet(s)-doen wordt bijvoorbeeld veel toegepast in aziatische
culturen. In specialisaties als T’ai Chi en AiKiDo, worden levensbedreigende vormen van Energie van hetgeen van buiten, vanuit Al-hetandere, op hen afkomt, zoals de energie van een aanvaller, gebruikt
om dat iets, die aanvaller uit balans te brengen en om die energie te
gebruiken tegen die aanvaller, dat iets zelf. Het zelfbewusztijn heeft in
die zin dus voor een deel de functie van energiebespaarder. Het
probeert allerlei (re)acties vanuit Al-het-andere te onderzoeken om zo
met energiebesparende oplossingen te komen, waar vluchten en
vechten of beide enorme hoeveelheden energie verspillen. Die
besparing van energie maakt dat de Mens (Ik) als MiddelPunt langer en
plezieriger kan blijven leven. Beide, T’ai Chi en AiKiDo, staan voor
“Weg van de LiefdesEnergie”. Ze zijn behalve een andere oplossing om
energie te besparen voor het eigen leven, ook een andere oplossing
hoe met de Omgeving en vooral ook met andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt om te gaan, zodat het leven langer en plezieriger wordt. Ze
zijn een oplossing, waarbij het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als
MiddelPunt daadwerkelijk begint te be-grijpen hoe de verbindingen zijn
tussen zichzelf en Al-het-andere, zijn Omgeving. Hoe de Mens (Ik) als
MiddelPunt afhankelijk is van zijn Omgeving en hoe de Omgeving
afhankelijk is van hem. Een vijand verslaan door hem te doden met
een stengun, ouzi, kanon, chemische middelen, kernwapens, “drones”
enzovoorts is het toepassen van instinctief en reflexmatig bewustzijn.
Een vijand verslaan door hem niet te verslaan is daadwerkelijk gebruik
maken van het zelfbewustzijn.
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We leren allerlei nood-zakelijke lichaamsbewegingen en -houdingen,
zoals kruipen, opzitten, staan en lopen, in de aanvangsfase nog redelijk
zelfbewust. Maar eenmaal voldoende geoefend, bewegen wij ons
lichaam over het algemeen nauwelijks tot niet zelfbewust. Ons
zelfbewustzijn is namelijk in eerste instantie gericht op Al-het-andere,
en niet op onszelf. Het is gericht op hoe wij het beste kunnen leven en
overleven in Al-het-andere.
Alle lichaamscellen en al die andere levensvormen in ons lichaam
hebben in zekere mate een eigen bewustzijn. Mensen die
materialistische wetenschap bedrijven stoppen dat weg onder reflexen
en instincten. Maar deze beide waren er al ver voordat een centraal
zenuwstelsel zich manifesteerde en steeds complexer werd in steeds
complexere levensvormen. Reflexen en instincten functioneerden goed
genoeg voor levensvormen om te kunnen leven en overleven,
generatie na generatie. Sterker nog, in heel veel situaties en tijdens
heel veel gebeurens reageren de reflexen en instincten van de Mens
(Ik) als MiddelPunt nog altijd sneller dan dat centrale zenuwstelsel, de
hersenen. En gelukkig maar.
Ervaringen
waarbij
Mensen
(Ik)
als
MiddelPunt
in
acute
levensbedreigende situaties zichzelf zonder nadenken heel snel en heel
krachtig zien handelen, hebben te maken met het feit dat het
zelfbewustzijn juist in die situaties vaak te traag is om twee redenen.
Ten eerste is de weg van zintuigen via hersenen, die ook nog even
moeten nadenken en onderzoeken om te besluiten hoe te reageren,
naar spieren veel langer dan de weg van zintuigen naar spieren. Ten
tweede is het zelfbewustzijn meer bedoeld om juist andere (re)acties
mogelijk te maken dan alleen maar reflexmatig en instinctmatig
handelen. Dat wil zeggen dat het minder snel met een reflexmatig en
instinctmatig vastgelegde actie zal komen in acute noodsituaties.
Denken is afwegen van hoe te gaan handelen en gevoelens zitten de
nood-zakelijke (re)actie vaak in de weg. De frase “ik stond erbij en
keek ernaar” uit een bekend Nederlands kinderliedje is letterlijk wat
het zelfbewustzijn op dergelijke momenten doet. Vandaar dat ik het
woordje “Ik” in de Mens (Ik) als MiddelPunt ook tussen haakjes plaats.
Het is het gaan samen - leven, samen - werken en samen - delen van
steeds grotere hoeveelheden ééncelligen dat leidt tot grotere vormen
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van leven, grotere, levende Omgevingen. Waar een kleinere en/of
eenvoudigere omgeving van samen - levende, samen - werkende en
samen - delende ééncelligen nog vooral op het eigen kleine bewustzijn
van elke individuele ééncellige kan vertrouwen, wordt dat steeds
lastiger in grotere en complexere, levende Omgevingen. Vooral vanaf
het moment dat er een binnenkant en een buitenkant ontstaat, waarbij
de ééncelligen aan de binnenkant andere taken en functies beginnen
uit te voeren dan de ééncelligen aan de buitenkant. Welbeschouwd
treden juist hier allerlei vormen van specialiseren op. De binnenkantééncelligen gaan zich meer bezighouden met verwerking van voedsel,
water en andere vormen van energie, die samen - gedeeld wordt met
de buitenkant-ééncelligen, die zich meer gaan bezighouden met
bescherming van alle ééncelligen in de gehele levensOmgeving en met
het zoeken van de nood-zakelijke vormen van voedsel, water en
andere levensEnergie.
Curieus is wat Adrie Bos zegt in zijn boek “Hoe de stof de geest kreeg de evolutie van het ik” over hoe het ontstaan van een binnen- en
buitenkant, oftewel van lichaamsholten tot de nood-zaak leidde van
een geplande celdood, apoptose genoemd. Hier ligt een mogelijke
reden waarom de Mens (Ik) als MiddelPunt uiteindelijk dood gaat/moet
gaan. Het is een verschil tussen plantaardige levensvormen en
dieraardige levensvormen. Om vrij te kunnen bewegen, dat wil zeggen
los van de Aarde, zonder wortels, is een heel andere wijze van
voedselverwerking nodig, een voedselverwerking die een holte vereist
in het lichaam. Bos zegt hier ondermeer over:
Om organen met holtes te vormen is apoptose cruciaal. Deze zeer
geordende celdood is in het genoom geprogrammeerd. Planten hebben dat
niet. Het materiaal van cellen die een apoptotische dood zijn gestorven
wordt in het omringende weefsel van het organisme hergebruikt.
Gerecycled dus. Het materiaal van cellen die om een of andere reden
sterven, door ziekte of trauma, dus door necrose, wordt als afval
verwijderd. Plantencellen sterven uiteraard ook wel, maar nooit door
middel van een actieve celdood. Bij planten komt alleen necrose voor….
Wij kunnen ze, als ze daar zelf al niet naar neigen, het eeuwige leven geven
door ze steeds weer te stekken, of zelfs te vermeerderen uit één enkele cel.
De geplande dood is het exclusieve voorrecht van dieren. 24
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Bos geeft dus aan dat er twee soorten van celdood zijn. Celdood
veroorzaakt door ziekte of trauma. Zeg maar ongewilde celdood. Dat
wordt passieve celdood oftewel necrose genoemd. En gewilde celdood.
Om het leven van een levensvorm te kunnen verlengen offeren sommige lichaamscellen zich als het ware op. Dat wordt actieve celdood
oftewel apoptose genoemd.
De steeds meer complex wordende, grotere, levende éénheid van
samen - levende, samen - werkende en samen - delende ééncelligen,
nood-zaken specialisaties. Zo is er de specialisatie van opname en
verwerking van zuurstof, de specialisatie van opname en verwerking
van voedsel en water, de specialisatie van transport van de bruikbare
energieën naar elke, afzonderlijke en individuele ééncellige van de
gehele éénheid van samen - levende, samen - werkende en samen delende ééncelligen en het afvoeren van de onbruikbare energieën.
Deze specialisaties worden organen genoemd. En de gehele éénheid
van samen - levende, samen - werkende en samen - delende ééncelligen een organisme. Beide woorden komen van de term organisatie.

Uit Charles M. Schulz’s “Peanuts”: Snoopy’s organen in discussie.25
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Om die steeds complexer wordende éénheid van ééncelligen met
steeds meer en ingewikkelder specialismen nog in een goede balans
met elkaar te kunnen laten samen - leven, samen - werken en samen delen wordt een snellere en betere manier van signalen versturen en
communiceren steeds meer nood-zaak. Dit leidt tot de nood-zaak van
het delen en anders gebruiken van het bewustzijn en tot de nood-zaak
van een centralisering van het bewustzijn om te zorgen dat alle
ééncelligen informatie kunnen verstrekken en ontvangen, die voor de
totale éénheid van de samen - levende, samen - werkende en samen delende ééncelligen, de veel grotere, totale levensvorm van belang is.
Dat orgaan, dat systeem of die Omgeving zijn in de Mens (Ik) als
MiddelPunt de hersenen. De hersenen, die, hoewel reflexen en
instinctmatige reacties nog altijd op allerlei plekken in de totale
levensvorm blijven functioneren, niet alleen de meeste signalen en
communicatie reguleren voor alle ééncelligen, maar die in de loop der
tijd, op basis van het behouden van allerlei informatie, het heugen, ook
steeds meer als taak en functie de mogelijkheid ontwikkelen om
vooruit te zien en te verwachten oftewel te anticiperen. En die daarop
acties verzinnen, fantaseren en bedenken, die reflex- en instinctmatige
(re)acties op een andere wijze oplossen, met gunstiger uitkomsten
voor een langer en plezieriger leven. Van directe (re)actie naar vooraf
gefantaseerde en bedachte, dus tijdelijk uitgestelde (re)actie wordt zo
mogelijk. In die zin is het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als
MiddelPunt een (tijdelijk) hoogtepunt in een groei en uitbreiding van
bewustzijn. Maar om het daarmee een hoger bewustzijn te noemen
voert te ver. Het zelfbewustzijn is tot nu toe slechts een uitbreidingsonderdeel van het bewustzijn.
Het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als MiddelPunt bestaat dus bij de
gratie van en het gebouwd zijn op het bewustzijn, maar vooral ook
door het samen - leven, samen - werken en samen - delen van alle
ééncelligen in zijn lichaam. Mensen, die niet willen geloven in de
evolutietheorie zullen dit volkomen onacceptabel vinden voor hun
norm(aal)verdeling van de Totale Werkelijkheid. Maar het kan wel
deels een verklaring geven voor een deel van de Bijna-DoodErvaringen. Het hart mag niet meer kloppen bij een “klinisch dood” zijn
en zuurstof mag de hersenen niet meer bereiken, maar de meeste van
de ééncelligen van het menselijk lichaam leven nog en zijn zich nog
altijd bewust.
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Er zijn Mensen (Ik) als MiddelPunt, die fantaseren en theoretiseren dat
het gehele universum als één gargantuesk grote éénheid ook groeit in
bewustzijn. Zij behoren meer tot de “materie over geest”-gelovers dan
tot de “geest over materie”-gelovers. En er zijn Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die fantaseren en theoretiseren dat het gehele universum
als één gargantuesk grote éénheid uit zichzelf altijd al zelfbewust is
geweest. Zij behoren meer tot de “geest over materie”-gelovers.
Feit is dat ééncelligen alleen langer konden leven en overleven als zij
middelen tot hun beschikking hadden om te kunnen (re)ageren op hun
directe (leef)Omgeving. (Re)acties waren pure nood-zaak om zich te
kunnen terugtrekken bij gevaar voor het eigen lichaam en om zich te
kunnen uitstrekken, te kunnen zoeken en te kunnen reiken naar
mogelijke levensmiddelen in de (leef)Omgeving om het eigen lichaam
in evenwicht te houden en zo langer te kunnen blijven leven. De eerste
gevoelens waren dan ook niet sex en agressie, maar Angst en
Nieuwsgierigheid. Zintuiglijke waarneming van de (leef)Omgeving was
daar bij nodig en nood-zaak en het vermogen om te reageren.
Kleinere Omgevingen, ééncelligen, vormen dus samen grotere
Omgevingen. Ze worden een alle-één. Om samen langer en plezieriger
te kunnen leven en overleven, wat samen-werken en samen-delen
nood-zaakt.
Zelfbewustzijn is daarmee een toegevoegd en additioneel bewustzijn,
dat nood-zaak wordt als gevolg van een zó grote complexe levensvorm
en -Omgeving van samen - leven, samen - werken en samen - delen,
dat intern zeer goede lijnen nodig zijn voor communicatie en
informatieoverdracht. Maar vooral ook om de externe Omgeving te
kunnen ervaren en be-grijpen en er als één geheel op te kunnen
reageren en ermee te kunnen handelen.
Is het ego, zelfbewustzijn oftewel (Ik), daarom iets dat de Mens (ik) als
MiddelPunt moet oplossen in de betekenis van weggooien, zoals veel
spiritueel gespecialiseerde Mensen (Ik) als MiddelPunt hedentendage
propageren? Of heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt geen vrije wil, en dus
geen zelfbewustzijn, zoals veel materialistisch gespecialiseerde Mensen
(Ik) als MiddelPunt hedentendage propageren? Intrigerend niet, dat op
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dit punt zowel sommige spirituele specialisaties als sommige
materialistische specialisaties elkaar vinden om het zelfbewustzijn te
ontkennen of in ieder geval te verbannen, waar in feite dit
zelfbewustzijn zou kunnen leiden naar een nog veel uitgebreider
bewustzijn. Moeten wij dat doen?
Nee! Zonder dat ego, zelfbewustzijn, (Ik), kan de Mens (Ik) als
MiddelPunt niet leven, laat staan overleven in haar meest directe
Omgeving, of zij zou weer slechts op reflex- en instinctmatig
bewustzijn moeten weten te overleven. En nee, want het is dat ego,
zelfbewustzijn, (Ik) dat hem doet ervaren dat hoe los hij ook lijkt te
staan van Al-het-andere, van het totale HeelAl tot de planeet Aarde, de
planten en dieren en alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, hij
tegelijkertijd ook met Al-dat-andere verbonden is. En hoe moeilijk het
ook lijkt om met deze kennis, dit weten om te gaan, het biedt ook
allerlei mogelijkheden tot wat daadwerkelijk vooruitgang van de Mens
(Ik) als MiddelPunt als individu en de mensheid als geheel genoemd
kan worden.
Bij de Mens (Ik) als MiddelPunt is de indruk gegroeid dat het
zelfbewustzijn een hogere vorm van bewustzijn is. Als het
zelfbewustzijn echter iets is, is het dat het een onderdeel is van een
meer uitgebreid bewustzijn. Het zelfbewustzijn is vooral gericht op het
anders proberen te handelen dan het reflexieve en instinctmatige
bewustzijn op van alles dat vanuit de Omgeving, Al-het-andere, op de
Mens (Ik) als MiddelPunt afkomt. De meeste Mensen (Ik) als
MiddelPunt spreken niet eens van zelfbewustzijn, maar gebruiken het
woord bewustzijn, wat ondermeer vrijwel zeker te maken heeft met het
luie gedrag in spreken, lezen en schrijven van de meeste Mensen (Ik)
als MiddelPunt. Maar wat tot gevolg heeft dat zij menen dat dieren en
planten niet bewust zijn, omdat ze niet zelfbewust zijn. Ze denken dat
planten en dieren hooguit reageren kunnen als complexe automaten,
die vanzelf (=automatisch, machinaal, mechanisch, werktuiglijk) die
handeling, beter gezegd reactie vertonen, die bij bepaalde acties horen
die van buitenaf op hen afkomen. Dit denken gaat zo ver dat de
meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt menen dat dieren en planten geen
gevoel kennen, geen plezier en ook geen pijn. In die zin wordt elke
vorm van leven, die niet een Mens (Ik) als MiddelPunt is, in feite
beschouwd als een machine of dat nu een chemische is, een
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electromagnetische, de combinatie daarvan of nog iets anders. Het
komt voort uit het zelfde denken van Descartes, die stelde dat het
organische moet worden begrepen vanuit het mechanische. Planten en
dieren zijn vanuit dat denken dus niet meer dan hooguit robots of
machines met een kunstmatige intelligentie.
Het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als MiddelPunt wordt zo rijk van
belang geacht en ervaren ten opzichte van al het andere bestaande
bewustzijn, dat er binnen de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf zelfs
gesproken
wordt
over
onderbewustzijn,
onbewustzijn
en
bewusteloosheid. Alledrie, ook de laatste, zijn echter bewustzijn en in
veel situaties zijn ze niet alleen van levensbelang, maar ook
medebepalend hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt denkt, voelt en
handelt.
BEWUSTZIJN IS ÈN DENKEN ÈN VOELEN ÈN HANDELEN
Bewustzijn is èn denken èn voelen èn handelen. Waarbij het woord
“handelen” misleidend is, omdat het gebaseerd is op de handen van de
Mens (Ik) als MiddelPunt. Een beter woord is (re)ageren of dat nu
reflexmatig, instinctmatig of zelfbewust is en of dat nu met handen,
voeten, de huid of het gehele lichaam is. En of dat nu de Mens (Ik) als
MiddelPunt betreft, een koe, een kip, een boom, een amoebe of een
virus. Maar de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt geloven en denken
dat zelfbewustzijn alleen uit denken bestaat. En ze geloven en denken
dat alleen zijzelf zelfbewust zijn en geen enkele andere vorm van leven
op Aarde dat is. Geloven en denken dat er buiten de Aarde levensvormen zijn, die zelfbewust zijn, is lange tijd volkomen taboe verklaard
en is dat nog altijd binnen allerlei specialistisch spiritualistische en
materialistische geloven. In de materialistische geloofswereld van de
wetenschap zijn het bijvoorbeeld de zogenaamde skeptici, die alle
andere Mensen (Ik) als MiddelPunt proberen te verplichten zich aan dat
taboe te houden. Niet omdat zij, zoals sceptici daaraan twijfelen. Maar
omdat zij als skeptici (=betweters=beter weters) zeker zijn dat zichzelf
bewuste levensvormen buiten de Aarde niet bestaan, zelfs zonder enig
daadwerkelijk direct bewijs. De vraag is of zij ook zo skeptisch zijn over
het bestaan van de één-god-en-het-is-een-mannetje, die toch zeer
zeker een zichzelf bewuste levensvorm buiten de Aarde is.
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De term “scepticus” staat voor iemand, die aan één of ander iets
twijfelt, maar open staat voor onderzoek ernaar. Dat wil in feite zeggen
dat hij niet zeker weet of iets wèl of niet bestaat en of het wèl of niet
iets veroorzaakt enzovoorts. De term “scepticisme” is volgens de
Nederlandstalige Wikipedia ontleend aan het Grieks:
De term is ontleend aan de Griekse woorden σκέψις sképsis
('aanschouwing, onderzoek') en σκεπτικός skeptikós ('overwegend',
'twijfelend'); het bijbehorende werkwoord is σκέπτεσθαι sképtesthai
("rondkijken, beproeven, onderzoeken").26
De term werd voorheen zowel met een “c” als met een “k” gespeld en
werd in feite van meet af aan vanuit de Griekse taal met een “k”
gespeld. Maar sinds enkele tientallen jaren is de term gespeld met een
“k” letterlijk ontvoerd door vooral groeperingen Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die alleen in materie geloven en die bijvoorbeeld alles wat
met spirit te maken heeft niet alleen als bewezen niet-bestaand
verklaren, maar vervolgens het daarom taboe verklaren om er nog
(verder) onderzoek naar te doen, en het het liefst zelfs als onderwerp
van gesprek en discussie verboden willen zien. Zeker op scholen en in
allerlei onderwijsinstellingen mag er wat hen betreft niet over worden
gesproken en moeten daarom boeken, waarin er over staat geschreven
zelfs worden verbannen (liefst verbrand). Waarom? Omdat dat energieverspilling is. Dat doen skeptici met betrekking tot zeer vele
onderwerpen, meest spirituele ideeën, fantasieën, theorieën en
geloven, waaronder paranormale gebeurens en verschijnselen. Het
woord paranormaal bestaat uit het voorvoegsel “para”, wat een Grieks
voorvoegsel is dat “naast” of “voorbij” en “tegen” betekent. En
“normaal”, wat staat voor “zoals het vaakst voorkomt”, “zoals de
meeste mensen doen” en “gewoon”. Paranormale gebeurens en
verschijnselen zijn daarmee eenvoudig gebeurens en verschijnselen,
die letterlijk naast het normale, het gewone plaatsvinden en bestaan
en die minder vaak voorkomen. Wat niet betekent dat ze niet zouden
bestaan, zoals veel materialistische wetenschapsbedrijvende Mensen
(Ik) als MiddelPunt blijven propageren. Wat paranormaal is, is in feite
sterk mede-afhankelijk van wat de Mensen (Ik) als MiddelPunt wèl en
wat zij niet binnen hun norm(aal)verdeling wensen te accepteren.
Bijna-Dood-Ervaringen, Uit-Het-Lichaam-Ervaringen, telekinese, gedachtenlezen zijn andere voorbeelden van mogelijkheden, waarvan de
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skeptici (=betweters) andere Mensen (Ik) als MiddelPunt willen
verplichten onderzoek, discussie en vrijheid van meningsuiting
daarover naar buiten de norm(aal)verdeling van de “samenleving” te
verbannen. Het bestaat gewoon niet. Punt uit!
Skeptici twijfelen niet over allerlei verschijnselen, omdat volgens hen al
onderzocht en bewezen is dat ze niet bestaan. Ze doen er daarom zelf
ook weinig tot geen eigen onderzoek naar en gaan er ook niet
rondkijken of hooguit om een iedere Mens (Ik) als MiddelPunt, die er
toch wil gaan kijken en onderzoek wil plegen terug te fluiten. Het liefst
willen ze de laatsten zelfs een verbod opleggen onderzoek te doen en
ze verbannen uit de “samenleving”.
Het gevolg van het ontvoeren en mis(ge)bruiken van het woord
scepticus voor een eigen betekenis is in feite heel groot. Het schept
verwarring, wat een achterliggende reden en politiek kan zijn van deze
Mensen (Ik) als MiddelPunt. Die verwarring is in dit geval extra groot
omdat in de uitspraak er geen verschil in klank te beluisteren is tussen
de “c” en de “k”. Als iemand zichzelf hedentendage dus een scepticus
noemt of beweert sceptisch te zijn over één of ander iets, moet de
ander in feite direct vragen of hij scepticus (open voor onderzoek op
grond van de twijfel) is òf skepticus (gesloten voor onderzoek op grond
van zeker weten). Het geeft aan hoe eenvoudig woorden en termen
over de loop der tijd niet alleen mis(ge)bruikt kunnen worden, maar
ook zùllen worden om zelfs het tegenovergestelde te beweren dan
vanuit de oorsprong bedoeld werd. Het geeft ook aan hoe gemakkelijk
denken beïnvloed kan worden, weggebogen, verbogen, gedwongen tot
scheefgroei, en hoe zogenaamde intelligentie zo betrouwbaar niet is.
En hoe het kan leiden tot wat letterlijk het verengen, vernauwen van
de Totale Werkelijkheid is. De LevensloopBepaalde Werkelijkheid van
de sKepticus ìs de Totale Werkelijkheid.
Intelligentie is trouwens ook een ander woord voor informatie. Mensen
(Ik) als MiddelPunt, met name diegenen die als beroep één of andere,
materialistische wetenschap beoefenen, praten vrijwel altijd alleen over
intelligentie. Daarbij bedoelen ze in feite alleen het denken. Voelen en
handelen worden al duizenden jaren als minderwaardig en van
ondergeschikt belang beschouwd aan het denken. Intelligentie is, zoals
zoveel woorden, door allerlei specialistisch denkende groeperingen van
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hun eigen licht of zwaar afwijkende definitie en betekenis voorzien,
waardoor de term zeer onduidelijk is geworden. Het woord staat
volgens de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt voor “verstand” en
“verstand” staat voor “denken” en “hersenen” en het “vermogen om te
leren”. Intelligentie staat anders gezegd voor het verzamelen, het
beheren of beter behouden en het analyseren van informatie. In de
Engelstalige culturen bestaan zogenaamde “intelligence agencies”. Dit
zijn agentschappen of kantoren, die voortdurend “intelligence” oftewel
informatie vergaren, behouden en analyseren met betrekking tot een
iedere Mens (Ik) als MiddelPunt, die zij als een potentiële vijand en
gevaar
beschouwen.
De
Nederlandstalige
term
voor
deze
agentschappen is spionagediensten. Spionnen waren in eerste instantie
Mensen (Ik) als MiddelPunt, die in de “vijandelijke” groeperingen van
andere Mensen (Ik) als MiddelPunt probeerden binnen te komen en
zelfs te leven om informatie, intelligentie te verzamelen.
Het verzamelen, behouden en analyseren van informatie is waar het
orgaan hersenen van de Mens (Ik) als MiddelPunt zich voornamelijk
mee bezighoudt. Via de 6 zintuigen komen allerlei gegevens binnen bij
de hersenen, die deze gegevens niet alleen op slaan als geheugenmateriaal, maar deze informatie ook onderzoeken op hoe er mee om te
gaan, hetzij direct, hetzij in latere situaties. In feite zijn
spionagediensten dus een afgeleide van wat de hersenen van de Mens
(Ik) als MiddelPunt doen. Ik gebruik hier de omschrijving van
intelligentie vanuit de Nederlandstalige Wikipedia uit het artikel
“Intelligentie”:
Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale
eigenschap beschrijft met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid
overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de
ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te
doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te
begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar
weer uit op te halen, te leren van ervaringen. Ook bij ‘hogere’ diersoorten
zoals chimpansees zijn vermoedelijk bepaalde functies van de intelligentie
zoals taalbegrip werkzaam die vergelijkbaar zijn met die van mensen.
Aangeboren slimheid of intelligentie wordt ook wel aangeduid als
begaafdheid of talent. Intelligentie is ten slotte een kenmerk van de
persoonlijkheid. Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van
de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld de
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een makkelijker een taal leren en de ander zich sneller oriënteren in een
ruimte. Hierbij spelen de sociale achtergrond, opleiding en cultuur echter
een belangrijke rol.27
Intelligentie, zoals mag blijken uit bovenstaande Nederlandstalige
Wikipedia-omschrijving, komt niet voor bij dieren noch bij planten,
uitgezonderd mogelijk enkele “hogere” diersoorten. Vanuit de Mens
(Ik) als MiddelPunt, die zich het MiddelPunt en hoogtepunt beschouwd
van Alles is dat natuurlijk niet verwonderlijk. Maar in feite kent elke
levensvorm zowel voel-, denk- als (re)actievermogen en vaardigheden. Bij de Mens (Ik) als MiddelPunt ook wel bekend als Hart,
Hoofd en Hand. Denken, voelen en handelen bestaan bij de gratie van
het bewustzijn. Elke vorm van leven is zich bewust en heeft daarmee
denk-, voel- en (re)actievermogen. Denken, voelen en handelen zijn
alledrie hooguit te onderscheiden vermogens en vaardigheden van het
bewustzijn. En zelfbewustzijn als afgeleide en toegevoegde,
specialistische vorm van het bewustzijn, wordt nood-zaak in steeds
ingewikkelder vormen van leven.
Het belang van het verzamelen, behouden en onderzoeken van
informatie wordt door veel Mensen (Ik) als MiddelPunt echter van zo
groot belang geacht, dat er sinds het begin van de 19de eeuw zelfs
tests en berekeningen worden gemaakt om intelligentie te meten. De
term intelligentiequotiënt is daar uit voortgekomen. Het richt zich
alleen op het denken. Denken is in de zogenaamde westerse wereld
sinds de Wetenschappelijke Revolutie en de daarop volgende
Industriële Revolutie tot het meest rijk van belang zijnde onderdeel van
de drie vaardigheden Hoofd, Hart en Hand gemaakt. Zó rijk aan belang
en boven de andere twee verheven zelfs, dat er in eerste instantie wèl
speciale onderzoeken werden gecreëerd om uit te maken hoe groot de
denkvaardigheid van elke individuele Mens (Ik) als MiddelPunt wel is,
maar níét hoe gevoelsvaardig en handelingsvaardig die zelfde
individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt zijn. Het IntelligentieQuotiënt
was lange tijd het enige wat werd gemeten.
Het heeft tot bijna het einde van de 20ste eeuw geduurd voordat ook
het voelen en handelen gemeten en berekend gingen worden door de
Mens (Ik) als MiddelPunt, waarbij de termen emotioneel quotiënt
(afgekort met E.Q.) en sociaal quotiënt (afgekort met S.Q.) gebruikt
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gingen worden. Maar deze testen en berekeningen zijn niet zozeer
gericht op het voelen en handelen op zich, maar op “intelligent” voelen
en “intelligent” handelen. Men spreekt daarbij van emotionele
intelligentie en sociale intelligentie. En er zijn zelfs Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die spreken over spirituele intelligentie.
Emotionele intelligentie
Emotionele intelligentie, gemeten met de index EQ, is een aanvulling van
het traditionele IQ. Het begrip werd in 1990 voor het eerst genoemd in een
wetenschappelijk artikel van Salovey en Mayer, maar sloeg niet
onmiddellijk aan. Dat veranderde in 1995 toen het gelijknamige boek van
de Amerikaan Daniel Goleman verscheen. De hype is sindsdien
overgewaaid maar het begrip EQ is gebleven.
Het EQ wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen
emotioneel vaardig zijn door middel van expressie, zelfkennis en
emphatisch vermogen en die hierdoor maatschappelijk succes kunnen
bewerkstelligen. Men kan echter de discussie aangaan wat precies verstaan
wordt onder 'maatschappelijk succes' en wie dit bepaalt.28
Intrigerend niet, dat laatste zinnetje aan het einde van de eerste
alinea. Het E.Q. was dus slechts een “hype”? Een modegril; iets dat
minder tot niets waard is? Maar dat geldt niet voor het I.Q.? Het I.Q. is
niet eenvoudig een zeer lang doorzeurende modegril? Een dergelijke
toevoeging geeft heel duidelijk aan hoe de schrijver(s) van dit
Nederlandstalige Wikipedia denken. En dan dat laatste zinnetje van
bovenstaand citaat. Wat daar staat geldt natuurlijk evenzeer voor het
I.Q. Iemand met een hoog I.Q. is of wordt daarom zeer zeker nog niet
succesvol. Maar moeten Voelen, Denken en Handelen per se om
“maatschappelijk succes” gaan? Draait alles bij de Mens (Ik) als
MiddelPunt alleen maar om “maatschappelijk succes (te) kunnen
bewerkstelligen”? En inderdaad: Wie be-paalt wat maatschappelijk
succes is?
De termen bewustzijn en zelfbewustzijn zul je vrijwel nooit
tegenkomen om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe zelfbewust een
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt wèl of niet is. Alles draait bij de
materialistische wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt
begrijpelijkerwijze om het denken en om intelligentie. Dat is sinds de
Wetenschappelijke Revolutie zo geïndoctrineerd geworden, dat als er
114

Mens (Ik) als MiddelPunt
bijvoorbeeld eens gesproken wordt over BuitenAardse vormen van
leven, die net zo ver als of zelfs mogelijk veel verder ontwikkeld zijn
dan de Mens (Ik) als MiddelPunt, er altijd wordt gesproken over
“intelligente BuitenAardsen”. Er wordt nooit gesproken over
“zelfbewuste BuitenAardsen”. Dat zelfbewuste BuitenAardsen zo
intelligent zijn zich op een afstand te houden van de Mens (Ik) als
MiddelPunt is zeer begrijpelijk, aangezien de laatste vijf à tien jaar de
taal met betrekking tot het zoeken naar BuitenAards leven steeds
aggressiever geworden is bij met name zogenaamde NoordAmerikanen. Artikelen krijgen als titel: “The hunt for alien life”29, “13
Ways to Hunt Intelligent Aliens”30 en “Hunt for Intelligent Aliens Should
Focus on 'Transit Zone'”31. En er zijn zelfs televisieseries die
“Hunters”32 en in de volksmond “Alien Hunters” worden genoemd.
Letterlijk vertaald staat er achtereenvolgens “De jacht op vreemd
leven”, “13 Manieren om op Intelligente Vreemdelingen te Jagen”,
“Jacht op Intelligente Vreemdelingen zou zich moeten richten op de
“Transit Zone”” en “VreemdelingenJagers”. Dat woord “alien” betekent
van oorsprong en in eerste instantie “vreemd” of “vreemdeling. Dat
woord kan dus ook voor alle Mensen (Ik) als MiddelPunt staan, die
geen zogenaamde Noord-Amerikaan zijn. Voor BuitenAardsen bestaan
allerlei andere termen, zelfs kortere voor de meer luie Mens (Ik) als
MiddelPunt, zoals “E.T.” (ExtraTerrestrial), “E.B.E.” (Extraterrestrial
Biological Entity), “otherworlder” (wat nu “exoworlder” zou kunen
worden) en A.L.F. (bekend door de gelijknamige televisieserie), maar
dat staat al weer voor Alien Life Form. Toch is “alien” dankzij de NoordAmerikanen het meest gebezigde woord, dat zelfs de Nederlandse taal
steeds meer vervuilt.
De Mens (Ik) als MiddelPunt beschouwd zich, zoals gezegd, als het
hoogtepunt en het toppunt van letterlijk Alles. Daarbij wordt sinds de
Wetenschappelijke Revolutie gepropageerd dat het denken het meest
rijke van belang is, zodat Mensen (Ik) als MiddelPunt, die zeer denkintelligent schijnen nog een graadje hoger toegewezen krijgen in de
hiërarchie van alle vormen van leven. Wetenschapsbedrijvende Mensen
(Ik) als MiddelPunt en zogenaamde experts op allerlei andere terreinen
van kennis propageren dit graag nog eens extra. Intelligentie wordt
vooral beschouwd als abstract kunnen denken en logisch kunnen
redeneren. Vooral mathematisch kunnen denken en berekenen worden
verafgood. Maar ieder Mens (Ik) als MiddelPunt, die ooit in een tele115
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visieprogramma heeft gezien hoe sommige diersoorten bijvoorbeeld
hun voeding vangen, begrijpt dat dat ook puur op berekening
gebaseerd moet zijn.

Bovenstaande foto komt van de webplek “Wetenschap In Beeld” en
vermeldt onder het plaatje hetvolgende:
Top 3: Extreme dierentongen
Dieren gebruiken hun tong lang niet alleen om voedsel in hun bek te
verdelen. Hun tong vangt prooien, werkt als transportband – en voorkomt
een hersenschudding.
Tong van kameleon is soort raket
Met een kracht van 41 g* schiet de kameleon zijn tong af op zijn
nietsvermoedende slachtoffer - een versnelling die moderne jachtvliegtuigen het nakijken geeft.
Als de lange tong doel treft, vouwen huidplooien op de tongpunt zich om
de prooi heen zodat die niet kan ontsnappen. Dan trekt de kameleon zijn
tong terug en kan hij zijn honger stillen.33
* g = aanduiding voor de valversnelling of zwaarteveldsterkte door de
zwaartekracht van de aarde (g=9,81 m/s2).
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De intelligente, wetenschapsbedrijvende en andere kennisexperts
vertellen dan direct dat het precieze mikken van die tong van de
kameleon puur instinctmatig en reflexmatig gedrag is, waar geen
denken, noch zelfbewustzijn bij nodig is. Maar hoe zij het ook wenden
of keren, hier vinden in feite allerlei berekeningen plaats, zodat de
kameleon zijn voedsel weet te vangen en zo weet te leven en
overleven in zijn directe Omgeving. Vragen zijn daarom: Is het met het
denkvermogen (beter zelfbewustzijn) allerlei zeer ingewikkelde
berekeningen kunnen maken nu ècht wel zo erg bijzonder? Of behoort
dat berekenen tot elke vorm van bewust leven? Zijn zeer ingewikkelde
berekeningen daadwerkelijk alleen eigen aan de Mens (Ik) als
MiddelPunt? En dan nog in het bijzonder alleen eigen aan die Mensen
(Ik) als MiddelPunt, die een IntelligentieQuotiënt hebben van 120 en
meer?
Eén antwoord op dat laatste kan gevonden worden bij Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die “idiot savants” worden genoemd. Deze Mensen (Ik) als
MiddelPunt werden letterlijk “geleerde dwazen” genoemd, zoals blijkt
uit onderstaand artikeltje van de Nederlandstalige Wikipedia:
Savantsyndroom
De term savantsyndroom is een label voor iemand met een autistische
stoornis en/of mentale retardatie die zeer bijzondere geestelijke vermogens
heeft op één bepaald terrein. De term idiot savant, geleerde dwaas, is
verlaten vanwege de onaangename bijklank. Vaak hebben deze mensen een
wiskundig vermogen dat niet-rationeel lijkt, ze kunnen razendsnel zeer
gecompliceerde berekeningen in hun hoofd uitvoeren. Overigens is het wel
zo dat hoe complexer de berekeningen zijn, hoe trager het antwoord wordt
gegeven.
Andere mensen met het savantsyndroom hebben een zeer sterk ontwikkeld
geheugen voor bepaalde dingen. Ze kennen bijvoorbeeld een hele
boekenkast uit het hoofd of kunnen een stuk muziek dat ze jaren geleden
hebben gehoord feilloos naspelen. De Schotse schilder Richard Wawro kon
uit het geheugen zeer gedetailleerde tekeningen maken en kon zich ook al
zijn tekeningen herinneren, terwijl hij verder ernstig geretardeerd en
autistisch was.
Als er sprake is van autisme spreekt men wel van een autistische savant. De
algemene naam die men voor het verschijnsel gebruikt is savantsyndroom.
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Deze benaming was bijvoorbeeld van toepassing op wijlen de Amerikaan
Kim Peek, die model heeft gestaan voor het personage Raymond in de film
Rain Man. Peek had een verstandelijke handicap door een hersenbeschadiging, maar was niet autistisch.34
Roger Penrose maakt dit nog meer helder met zijn uitspraak:
Wat ons bij Roger Penrose brengt en zijn theorieën, die bewustzijn en
quantum mechanica met elkaar verbinden. Hij identificeert zich niet
openlijk als een panpsychist (een pantheïst is iemand die meent dat Alles
goddelijk is, K.D.), maar zijn argument dat zelfbewustzijn en vrije wil
beginnen met quantum gebeurens in de hersenen verbindt onze geest
onvermijdelijk met de kosmos. Penrose vat deze verbinding prachtig samen
in zijn werk "The Road to Reality" (De Weg naar de Werkelijkheid):
“De natuurwetten produceren complexe systemen en deze complexe
systemen leiden tot bewustzijn, die op haar beurt wiskunde produceert, die
daarna op een beknopte en inspirerende wijze precies die onderliggende
wetten van de natuurkunde in cijfers kan uitdrukken, die er aanleiding toe
gaven.”35
In dit citaat zien we, hoe Penrose het bewustzijn van de Mens (Ik) als
MiddelPunt verbindt met quantummechanica. Quantummechanica is
een natuurkundige theorie, die het gedrag van materie en energie met
interacties van energiequanta op atomaire en subatomaire schaal
beschrijft. Quantum betekent letterlijk: Hoeveelheid. Het staat in de
natuurkunde voor de kleinste, ondeelbare hoeveelheid van een
grootheid, die bij een interactie betrokken kan zijn. Het is dus niet
meer het atoom dat de kleinste, ondeelbare hoeveelheid is, maar het
quantum. En dat quantum is heel eenvoudig een hoeveelheid Energie
in een be-paalde en be-perkte vorm, die deeltje wordt genoemd
oftewel materie. Penrose stelt dus dat quantum-gebeurens (Energiegebeurens) in de hersenen van de Mens (Ik) als MiddelPunt, in diens
Binnenwereld, onvermijdelijk verbonden zijn met de kosmos, het
universum, de Buitenwereld oftewel de Omgeving.
Het gaat dus niet om intelligentie, het gaat om (zelf)bewustzijn. Denkintelligentie is slechts een onderdeel van zelfbewustzijn en bewustzijn.
En met het zelfbewust worden heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt veel
opnieuw moeten leren en her-ontdekken, waar hij als bewuste
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levensvorm al bekend mee was. Alleen op een andere manier.
Daaronder valt het (be)rekenen.
Doordenkend zou daarom gesteld kunnen worden dat met de dageraad
van het zelfbewustzijn de Mens (Ik) als MiddelPunt niet alleen het idee
en het gevoel kreeg letterlijk volkomen los te staan van Al-het-andere,
maar daarbij ook veel schijnbaar is kwijt geraakt door het voorrang
krijgen van dat zelfbewustzijn over al het al bestaande bewustzijn,
zoals instinctief en reflexmatig bewustzijn. De Mens (Ik) als MiddelPunt
moest als gevolg daarvan letterlijk van alles (op)nieuw leren. Veel van
wat nu paranormaal wordt genoemd, kan daardoor het gevolg zijn van
het zichzelf bewust worden van de Mens (Ik) als MiddelPunt, waarbij
allerlei bestaande vermogens van instinctiefmatig en reflexmatig
denken, handelen en voelen ondermijnd en/of onderdrukt werden. De
laatste decennia zijn er veel ouders en anderen, die hun kinderen
(weer) als meer bijzonder zijn gaan beschouwen. Ze noemen hun
kinderen “sterrekinderen”, “indigokinderen” en “hooggevoelig”. Behalve
dat dit weer als een nieuwe vorm van van spirituele specialisatie
beschouwd kan worden, is de vraag daarbij of dit niet precies dat
aangeeft, wat heeft plaatsgevonden. De Mens (Ik) als MiddelPunt werd
zichzelf bewust en verloor daarmee allerlei mogelijkheden van het al
bestaande bewustzijn uit het oog. Mogelijkheden, die nu weer herkend
en erkend worden in de jongsten van de Mens (Ik) als MiddelPunt.
Er is een theorie die zegt dat de “ontogenese” in feite de “fylogenese”
volgt. Ontogenese staat voor: Het ontstaan en de ontwikkeling/wording
van één individueel levend wezen van ei en/of zaad tot volwassenheid
en daar voorbij. Of korter: De wording van het individu. Fylogenese
staat voor: Het ontstaan en de ontwikkeling/wording van een gehele
soort of vorm van leven. Of korter: De wording van de soort, de stam.
De fylogenese en ontogenese zijn in feite onderdeel van elke
kosmogonie, ook wel kosmogenese. Voor elke vorm van leven geldt
dus dat elk nieuw individu gedurende diens leven alle of in ieder geval
de meeste ontwikkelings- en wordingstadia van de oudere en eerdere
individuen herhaalt. Bij de Mens (Ik) als MiddelPunt als voorbeeld,
houdt dat in dat een nieuw individueel Mens (Ik) als MiddelPunt niet
alleen vanaf de bevruchte eicel de ontwikkelingsstadia doormaakt van
morula, blastula, gastrula en neurula vooraf aan de geboorte, ook wel
de embryogenese36 genoemd. Maar dat zij ook vanaf de geboorte de
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ontwikkeling en evolutie van de gehele soort Mens (Ik) als MiddelPunt
volgt, tot het punt van dit moment. De baby is in feite nog in een
periode van de overgang van bewustzijn naar zelfbewustzijn en
daarmee het bewustzijn van Al-het-andere. Ondermeer omdat zijn
hersenen bij de geboorte nog niet volledig zijn ontwikkeld. Hij moet
opnieuw alle zelfbewuste ervaringen doorlopen, die de Mens (Ik) als
MiddelPunt als soort en als mensheid in zijn geheel al heeft doorlopen.
Hij moet eerst ervaring opdoen en leren wat ruimte is en niet-ruimte,
wat positie is en richting, wat afstand is en tijd enzovoorts. Maar vooral
ook moet hij leren wat hijzelf wèl is en wat hij zelf niet is. In het deel
Omgeving kom ik hierop nog uitgebreid terug. Dan komen stap na stap
meestal hem aangeleerde ervaringen via lichaams- en spreektaal over
normen en waarden, meten en rekenen en de norm(aal)verdeling van
de cultuurOmgeving waarin hij leeft. Afhankelijk van de tijd en plaats
worden er daarin stadia onderkend, en bijna verplicht opgelegd, van
peuter, kleuter, schoolkind, puber, adolescent tot volwassene en
daarna oudere. Zoals al gezegd houden de meeste kosmogonieën op
op het moment dat de Mens (Ik) als MiddelPunt ten tonele verschijnt.
De wording van de wereld, van de Buitenwereld, van de Omgeving
universuml is dan klaar. Af. Gereed. Punt uit. Hetzelfde geldt voor de
meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt voor de wording van zichzelf, van
de Binnenwereld, van de Omgeving Mens (Ik) als MiddelPunt. Die is af,
klaar, gereed bij het stadium volwassene, daarna gaat de Mens (Ik) als
MiddelPunt er niet meer op vooruit. Punt uit. Maar zoals ook al gezegd
de wording van het universum gaat gewoon door. En dat geldt ook
voor de wording van elke vorm van leven en ook van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Maar ook hier zijn de ideeën, fantasieën, theorieën,
aannames en geloven in de vele verschillende specialisaties van de
Mensen (Ik) als MiddelPunt sterk verdeeld. Grofweg zijn er Mensen (Ik)
als MiddelPunt die wèl in verdere wording, evolutie van de Mens (Ik)
als MiddelPunt geloven en Mensen (Ik) als MiddelPunt, die dat níét
doen. En grofweg worden die gevonden bij zowel meer spiritualistisch
gespecialiseerde als meer materialistisch gespecialiseerde Mensen (Ik)
als MiddelPunt.
Wat er in feite gebeurt, is dat elke soort en vorm van leven, de Mens
(Ik) als MiddelPunt incluis, zich blijft ontwikkelen, hoe traag dat ook
mag lijken in de ervaring van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Maar dit
ontwikkelen gebeurt uit pure nood-zaak, door zich wijzigende omstan120
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digheden (Buitenwereld-, Omgevingsverschijnselen), zoals gebrek aan
water, gebrek aan voedsel, een inslaande meteoriet en door
wijzigingen in de levenssoorten zelf (Binnenwereld-, Omgevingsverschijnselen), zoals mutaties (plotseling optredende veranderingen)
in het genenmateriaal en soms door beide tegelijk. Dit kan zó snel
plaatsvinden, dat het lijkt dat de idee over evolutie niet klopt, omdat er
geen vloeiend verloop is, maar opeens grote hiaten zijn. Of het kan zó
traag plaatsvinden dat het lijkt of er helemaal niets gebeurt. Met het
bewustzijn van de Mens (Ik) als MiddelPunt is het niet anders.
Welbeschouwd kan men stellen dat het met de zelfbewustwording en
het zich verder uitbreiden van het bewustzijn van de Mens (Ik) als
MiddelPunt slecht is gesteld.
Bewustzijn en derhalve ook zelfbewustzijn bestaan uit èn denken èn
voelen èn handelen. In al deze drie eigenschappen van bewustzijn blijft
de Mens (Ik) als MiddelPunt liever hangen in zijn instinctmatige en
reflexieve bewustzijn. Hij ontwikkelt als gevolg daarvan zijn
zelfbewustzijn en daarmee tegelijkertijd het bewustzijn van Al-hetandere en het belang van beide voor elkaar nauwelijks tot niet verder.
Het zijn al-tijd individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt, die ergens op
Aarde levend, nieuwe stapjes nemen, nieuwe ont-dekkingen doen. En
het zijn de kleinere of grotere groeperingen van Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die deze stapjes en ont-dekkingen wèl of niet willen
accepteren en volgen. Het heeft tot gevolg dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt zich bijvoorbeeld blijft hechten, vast-houden, ankeren aan
instinctmatig en reflexmatig kuddegedrag. Het leidt tot familie, stam,
dorp, land en unie van landen vóór en bóven Alles. Het leidt tot voortdurende agressie, moord, doodslag en “gedoogde moord”, een andere
term voor oorlog. Oorlog als “gedoogde moord” had en heeft allerlei
regels, op grond waarvan het vermoorden van andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt wordt gedoogd. Dit zijn zowel geschreven als ongeschreven
regels, waarvan de Mens (Ik) als MiddelPunt vindt dat zowel vriend als
vijand zich daaraan moet houden. De laatste natuurlijk voor 100%, de
eerste, ach… iedereen maakt wel eens een foutje, toch? Het
kuddegedrag leidt ook tot een vorm van economie, die de ene Mens
(Ik) als MiddelPunt tot hoog boven de andere Mens (Ik) als MiddelPunt
verheft, meestal als zogenaamd leider in één of meerdere
specialisaties, waarmee de meeste winst valt te behalen. Winst is
eenvoudig afkomstig van het woord winnen. Die specialisaties zijn
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grofweg onderverdeeld in politieke, geloofs-, wetenschappelijke en
economische specialisaties. De op deze gebieden gespecialiseerde,
zogenaamde leiders zijn echter niet meer dan de leiders van de kudde,
toen de Mens (Ik) als MiddelPunt alleen nog maar de beschikking had
over instinctmatig en reflexmatig bewustzijn. Ze worden nog altijd
eerder vanuit angst dan vanuit wederzijds respect benaderd door het
meer instinctmatige en reflexieve dan zelfbewuste gebruik van
bewustzijn. Of de huidige, hernieuwde aandacht voor bewustzijn en
zelfbewustzijn daadwerkelijk zal leiden naar een vollediger doordacht,
doorvoeld en daarnaar gehandeld samen - leven, samen - werken en
samen - delen en de eerste, èchte beschaving van de gehele
mensheid? De kans is nog altijd veel groter dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt een hangMens (Ik) als MiddelPunt zal blijven als het gaat
om de keuze tussen het instinctmatig en reflexmatig bewustzijn en het
daadwerkelijk toepassen van zelfbewustzijn. En dat heeft weinig tot
niets te maken met het zèlf bewust keuzes maken en zèlf bewust
verantwoording dragen. Maar wèl met meten en berekenen.
Hoe zit het nu met al dat berekenen? Hoe gebruikt de Mens (Ik) als
MiddelPunt al zijn berekeningen?
DE MENS ALS MEETINSTRUMENT
Het enige wat de Mens (Ik) als MiddelPunt van meet af aan doet met
zijn waarnemingstuigen, zijn zintuigen, is meten. En op grond van die
metingen, be-paalt en be-perkt hij zijn acties en reacties, gedurende
gebeurens. Hij legt die waarnemingsmetingen oftewel ervaringen
daarnaast vast in stukjes geheugenOmgeving, samen met de daarbij
ervaren gevoelens. Comprimeert ze tot woorden, getallen en andere
symbolen. En berekent op grond daarvan mogelijke, nieuwe acties en
reacties, indien in de toekomst gelijkwaardige situaties zich mogen
voordoen.
Meten vanuit Angst en Nieuwsgierigheid
Metingen en berekeningen zijn niet begonnen met termen als
nanometers, hertz, joules, paardekrachten, graden, tesla's, sieverts,
watts enzovoorts. Ze zijn niet eens begonnen in de hersenen. Ze zijn
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begonnen in de samenwerking van alle lichaamscellen, die om te
overleven twee keuzes moesten kunnen berekenen. De keuze van naar
iets toe te groeien of bewegen en er voor open te gaan en staan,
omdat het veilig en mogelijk eetbaar of drinkbaar is en levensverlengend. En de keuze om van iets weg te groeien of te bewegen en
er zich voor af te sluiten, omdat het gevaarlijk is en levensverkortend.
Twee keuzes, twee instincten nodig om te overleven. Beter, twee
basisgevoelens: Angst en Nieuwsgierigheid. En alleen door ervaren en
proberen kan worden gemeten en kennis worden genomen wat iets in
Al-het-andere is. Is het eetbaar? Is het gevaarlijk? Is het veilig? Is het
geen van beide? Niet alleen de Mens (Ik) als MiddelPunt heeft deze
twee basisgevoelens, maar ook elke andere vorm van leven. En hoe ze
verder ook mogen worden genoemd, instinct, reflex, intuïtie of gevoel,
ze zijn vormen van bewust - zijn.
De hersenen, die zich daarna ontwikkelden in complexe vormen van
leven, zoals de Mens (Ik) als MiddelPunt, zijn Omgevingen van levende
cellenOmgevinkjes om meetgegevens van alle waarnemingstuigen en
sensoren tot stukjes geheugenOmgeving te vormen en aldus te
bewaren. Elk stukje geheugenOmgeving bevat de beleefde ervaring en
metingen van de verschillende zintuigen tijdens één ervaring met de
daarbij beleefde gevoelens als gegevens. De stukjes worden bewaard
om op een ander moment te onderzoeken en door berekening en
inschatting naar betere (re)acties en zelfs mogelijk andere (re)acties te
zoeken om later toe te passen bij als gelijkwaardig gemeten situaties.
Om zelfs vooraf al mogelijke werkelijkheidsscenario's af te spelen en zo
te kunnen anticiperen op en voorspellen wat er kan gaan gebeuren.
Scenario’s, die opnieuw en opnieuw in de Binnenwereld van de Mens
(Ik) als MiddelPunt kunnen worden beleefd en ervaren. Waarbij
dezelfde gevoelens van Angst en Nieuwsgierigheid ook weer en nog
altijd een rol spelen, maar waarbij ze minder heftig zijn. Minder bepalend en be-perkend. Waardoor de Mens (Ik) als MiddelPunt vrijer kan
denken en voelen over hetgeen gebeurd is en hoe bij vergelijkbare,
nieuwe situaties anders te reageren. Minder instinctief, minder
reflexmatig en meer zelfbewust gekozen reageren. Reacties, die
daarmee meer acties worden. Met zelfs de mogelijkheid om eigen
doelen te bereiken in die nieuwe situaties. In de psychologie zijn zo
methoden ontwikkeld die bijvoorbeeld Angst stap voor stap kunnen
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verminderen, waardoor Mensen (Ik) als MiddelPunt met bijvoorbeeld
fobieën (overmatige angst ontwikkelt voor specifieke verschijnselen of
situaties)
meer
vrij
worden
om
eigen
zelfbewuste
handelingsmogelijkheden te gaan gebruiken in plaats van puur
instinctmatige en reflexieve reacties. Een bekend voorbeeld daarvan
wordt “systematische desensitisatie” genoemd:
Systematische desensitisatie
…Behandeling
Er wordt samen met de cliënt een angsthiërarchie opgesteld. Daarmee
wordt een lijst aangeduid met alle angsten van gering tot heftig. Te denken
valt aan een plastic spin als eerste onderwerp van de lijst, lopend tot een
groot aantal vogelspinnen als besluit.
Ontspanningsoefeningen: de cliënt leert en oefent een methode om zich, op
het moment dat hij dat wenst, te ontspannen.
Behandeling: terwijl de cliënt zich zo diep mogelijk ontspant, wordt hij
geconfronteerd met de onderwerpen van de angsthiërarchie, te beginnen
met het onderwerp dat de minste angst opwekt. Als het hem mogelijk is
zich te ontspannen bij confrontatie met het ene onderwerp, neemt men het
volgende en werkt zo systematisch de gehele lijst af. 37
Zo de Angst overkomend, kan nieuwe informatie voor nieuwe acties
ook worden verkregen met Nieuwsgierigheid in de vorm van onderzoek.
Als voorbeeld hoe de basisgevoelens Angst en Nieuwsgierigheid samen
- werken om een levensvorm in leven te houden en elkaar daarbij ook
tegenwerken, herinner ik mij een gebeuren toen ik vacantiewerk deed
als bollenraper. Geknield in een juist opengeploegde regel met
tulpebollen vlak naast een sloot, zag ik aan de andere zijde van die
sloot een weiland, waarop schapen en lammetjes graasden. Op het
moment dat ik keek, daalde een blauwe reiger langzaam en statig neer
op dat weiland, op hooguit enkele meters van een moederschaap met
één lam. De laatste zag de reiger landen en stapte eerst even angstig
wat achteruit en dichter naar het moederschaap, die rustig bleef
voortgrazen. Maar dan werd het lam, de reiger steeds aankijkend en in
de gaten houdend, toch ook wel nieuwsgierig en deed enkele
voorzichtige stapjes in de richting van de reiger. Die merkte van dit
alles niets, omdat hij met de rug naar het lam toegekeerd stond. Het
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lam deed, duidelijk nieuwsgierig, nog enkele stapjes in de richting van
de reiger en bereikte bijna diens staart, toen deze zelf een paar
stappen voorwaarts deed. Waarop het lam angstig snel voldoende
stapjes terugdeed om weer dicht tegen zijn moeder aan te staan. Dit
tafereel herhaalde zich zo nog tweemaal. Bij de laatste maal bereikte
het lammetje in zijn nieuwsgierigheid toch de staart van de reiger,
raakte die aan, wat de reiger deed om kijken en besluiten om maar
verder te vliegen.
Toch zullen in vele situaties, met name noodsituaties, nog altijd de
meest directe (re)acties worden toegepast. Dat zijn de reflexen en
instincten. Beter gezegd, de hersenen en dat deel van het
zelfbewustzijn dat daar zetelt, zullen in die gevallen vaak níét de
(re)actie plegen. Ondermeer omdat de afstand tussen de 6 zintuigen
en de spieren korter is en dus sneller dan de afstand tussen die
zintuigen, de hersenen en dan pas de spieren, waarbij dat
zelfbewustzijn er juist is om andere dan de meest directe en bekende
(re)acties uit te voeren. De Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart in die
situaties dan ook, zoals al eerder gezegd, vaak het gevoel en denken
van: “(Ik) stond erbij en keek ernaar”.
De keuzes, gebaseerd op Nieuwsgierigheid en Angst, worden door het
zelfbewustzijn méér dan de instinctmatige, vastgelegde formules en
patronen, maar blijven daar nog altijd op gebaseerd. Er volgen nieuwe
antwoorden, nieuwe, mogelijke (re)acties. Antwoorden, (re)acties, die
niet zo vastgelegd en daarmee instinctmatig en eenduidig zijn, maar
die een veel uitgebreidere en bredere waaier aan mogelijke keuzes
geven als (re)actie. En daarmee volgen weer nieuwe vragen en keuzes,
zoals: Is het bruikbaar? Wat is het? Hoe kan ik het gebruiken? Kan ik
het zelf maken? Hoe kan ik het zo veranderen dat ik het nog beter kan
gebruiken? Of zo dat het nog beter werkt? Wat is bruikbaar van dat
iets? Kan ik dat er uithalen en de rest ervan weggooien?
De Mens (Ik) als MiddelPunt is haar eigen werktuig, haar eigen middel
om Al-het-andere en haarzelf, haar (Ik), te onderzoeken en te begrijpen. De Mens (Ik) als MiddelPunt is zich bewust van haarzelf en van
de directe Omgeving om haar heen. Zij kan haarzelf ervaren (buikpijn,
een ingroeiende teennagel, een droom, een gedachte) en zij kan Alhet-andere om haar heen ervaren. Tenminste in haar onmiddellijke
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nabijheid en Omgeving. Of beter, ze kan waarnemen en ervaringen
opdoen zover als haar zintuigen kunnen reiken. En zij kan leren van
deze ervaringen. Leren om te overleven en leren om langer en
plezieriger voort te bestaan.
Kort resumerend: De Mens (Ik) als MiddelPunt vindt zichzelf in Al-hetandere. Hij ervaart zichzelf tegelijkertijd als een part en apart van Alhet-andere. Hij ervaart ook de gedachte dat hij het MiddelPunt van
Alles moet zijn, want Al-het-andere is altijd rondom hem. Om zichzelf
en Al-het-andere beter te begrijpen, begint hij te vergelijken en te
meten. Dit is ook essentieel, een nood-zaak, omdat hij zo lang als
mogelijk en zo plezierig als mogelijk wil leven en voortbestaan. En
daarvoor heeft hij drinkbaar water nodig, voedsel, een veilige plek om
te vertoeven enzovoorts. Het meest nabije vergelijkings- en
meetmiddel dat hij heeft, is zichzelf, de Mens (Ik) als MiddelPunt.
Het is dus volkomen begrijpelijk dat het eerste meetinstrument van de
Mens (Ik) als MiddelPunt zij zelf is, en dat de vroegste termen en
woorden gebruikt voor meten gebaseerd zijn op delen van haar eigen
lichaam. Ze gebruikt haarzelf als vergelijkingsinstrument. Al-hetandere rondom haar wordt vergeleken met en gemeten vanuit haar
idee dat zij het centrum van Alles is. “Dit is groter dan ik, dat is erg
veel kleiner dan ik.” “Dit is sneller dan ik, dat is trager dan ik.” Allerlei
metingen starten eenvoudig vanuit de Mens (Ik) als MiddelPunt. Dit
versterkt natuurlijk ook haar idee en geloof dat zij inderdaad het
MiddelPunt van Alles is. Mensen (Ik) als MiddelPunt leren hun kinderen
dat ook al van jongs, de meet af aan. Voorbeelden zijn te vinden in
allerlei kinderboeken en televisieprogramma’s zoals Sesamstraat.
Armen, handen, voeten, duimen
In eerste instantie werden door de Mens (Ik) als MiddelPunt zijn
armen, handen, voeten, duimen en andere lichaamsdelen gebruikt om
allerlei soorten metingen te doen van punten, vormen en fenomenen in
Al-het-andere rondom hem.
Als voorbeeld enkele citaten van de Nederlandstalige Wikipedia over de
voet, als een eenheid voor meting:38
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De voet (Engels: foot, meervoud feet) is een lengte-eenheid die in
Angelsaksische landen nog veel wordt gebruikt (zie ook: Brits-Amerikaans
maatsysteem). Het eenheidssymbool is ft, of ' (een enkel accentteken). De
maat komt ongeveer overeen met de Romeinse Pes.
Van oudsher verwees de lengtemaat voet naar de (gemiddelde) lengte van
een menselijke voet. De maat verschilde van streek tot streek en raakte in
de loop van de 19e eeuw in onbruik door de invoering van het metrieke
stelsel. In Engeland (en Engelssprekende landen) bleef het oude
maatsysteem veel langer bestaan. Als tegenwoordig over een voet wordt
gesproken, wordt dan ook meestal een Engelse voet bedoeld.
Hoewel de voet geen SI-eenheid is, is de lengte ervan in 1958 internationaal
vastgelegd via de inch (geldig sinds 1 juli 1959). Een inch is exact gelijk
aan 25,4 mm en er zitten 12 inches in één voet. Hiermee is een voet 304,8
mm = 0,3048 m. Eén meter is dan dus 1/0,3048 ofwel ongeveer 3,28 voet.
De voet wordt gebruikt in de luchtvaart om de vlieghoogte mee aan te
geven: op trans-Atlantische vluchten wordt vaak gevlogen op een hoogte
van 30.000 voet, ongeveer 9 kilometer hoog. Ook wordt de voet veel in de
scheepvaart gebruikt om lengte van schepen aan te geven. Ook de maten
van containers worden in voet uitgedrukt: een lengte van 20 of 40 voet, bij
een standaard breedte van 8 voet en een standaard hoogte van 8 voet en 6
inch (8' 6"). Er zitten 3 voet in een yard en 5280 voet in een Engelse mijl.
Het Wikipedia-artikel spreekt vervolgens over de voet in Frankrijk,
Nederland, België, Duitsland, Engeland, Denemarken, Zweden en
Italië. Twee landen uitgelicht:
De voet in Frankrijk
Tot de invoering van het metrieke stelsel in 1799 gebruikte Frankrijk
officieel de koningsvoet (pied de roi), met een lengte die 1/6 was van de
toise, een staaf die in Parijs bewaard werd, in Grand Châtelet. In sommige
delen van het land gebruikte men een eigen standaardvoet die afweek van
de koningsvoet. De lengte van de koningsvoet was 324,8 mm (maar voor
1667, toen de staaf vervangen werd, iets langer: 326,6 mm). Van 1812 tot
1837 werd in de detailhandel als overgang naar de definitieve invoering van
het metrieke stelsel een nieuwe voet van 333,3 mm toegestaan, de pied
metrique van het "mesures uselles" systeem. Daarna werd gebruik van de
voet als lengtemaat verboden.
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De voet in Nederland
De lengtemaat voet was in het verleden niet eenduidig gedefinieerd en
verschillende plaatsen hadden ieder hun eigen, vaak niet met elkaar
overeenkomende maatvoering. Afhankelijk van de plaats was een voet ook
nog eens verdeeld in 10, 11, 12 of 13 duimen. De hier getoonde waarden
zijn voorbeelden, in de praktijk had bijna elke stad en streek zijn eigen
maat. In Nederland was de meest gebruikte voet de Rijnlandse voet.
- De Amsterdamse voet is 0,2831 meter (onderverdeeld in 11 Amsterdamse
duimen). De VOC voerde deze voet in 1650 als standaard in
- De Rotterdamse voet is 0,2823 meter (onderverdeeld in 11 Rotterdamse
duimen)
- De Blooise voet is 0,301 meter
- De ('s Hertogen)bossche voet is 0,287 meter
- De Honsbossche en Rijpse voet is 0,285 meter
- De Rijnlandse voet is 0,3140 meter (onderverdeeld in 12 Rijnlandse
duimen)
- De Schouwse voet is 0,311 meter
- In de Kaap de Goede Hoop werd in de tijd van de VOC de Rijnlandse
voet de basis voor de "Kaapse voet" met 0,3149 meter en 12 Kaapse
duimen.
Een citaat van de Engelse Wikipedia over anthropische eenheden39:
Anthropische eenheden
De term “anthropische eenheden” beschrijft meeteenheden, die expliciet
voortkomen uit de menselijke fysiologie en het menselijk gedrag. Sommige
werden direct vanuit de dimensies van het menselijk lichaam afgeleid, en als
zodanig worden ze gewoonlijk als anthropomorfisch (mensvormig)
bestempeld. Andere anthropische eenheden evolueerden indirect vanuit
menselijke activiteiten, zoals wandelen of landbouwen, of werden door
mensen uitgevonden als ondersteuning bij menselijke inspanningen.
Dit maakte meten natuurlijk zeer willekeurig. Niet alleen omdat iedere
Mens (Ik) als MiddelPunt licht andere maten voor zijn lichaamsdelen
heeft, maar ook omdat de lichaamsgrootte van elke individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt zich met de tijd wijzigt, van baby tot volwassene tot
oudere. Het geeft wel aan waarom het gezegde “meten met twee
maten” ontstond. In feite werd er gemeten met vele maten. Zolang het
meten puur en alleen voor zichzelf bestemd was, was dit natuurlijk
geen probleem. Zodra er echter samen - gedeeld moest worden met
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andere Mensen (Ik) als MiddelPunt kwam dat samen - delen
onmiddelijk in het geding. En bij ruilhandel was het al snel huilhandel
en erger, als er werd gesjoemeld met meerdere maten.
Wil de Mens (Ik) als MiddelPunt niet alleen samen - leven met elkaar,
maar ook samen - werken en samen - delen, dan is een standaard
nodig, zoals het “Système international d’unités” (het Internationale
Stelsel van Eenheden), zodat elke Mens (Ik) als MiddelPunt het meten
van bijvoorbeeld afstand, gewicht, snelheid en temperatuur op dezelfde
wijze doet:

S.I.-basiseenheden40
Verlengde meetinstrumenten en andere orgaanprojecties
Natuurlijk leerde de Mens (Ik) als MiddelPunt na verloop van tijd door
vergelijking ook metingen te gebruiken, die niet direct gerelateerd
waren aan zijn lichaamsdelen. Toch bleven de metingen en de
meetinstrumenten dicht bij zijn eigen MiddelPunt, bij zichzelf als Middel
en Punt, gebaseerd op wat zijn zintuigen hem schenen te tonen en op
wat hij ervoer.
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Metingen hadden ook altijd te maken met zijn eigen, nabije Omgeving
in Al-het-andere. Dit betekent, dat Mensen (Ik) als MiddelPunt van de
bergen andere meetinstrumenten gebruikten dan Mensen (Ik) als
MiddelPunt van de zee. En dat een stam Mensen (Ik) als MiddelPunt,
die in de woestijn leeft, andere punten in Al-het-andere te meten had
en daarom andere maten gebruikte dan Mensen (Ik) als MiddelPunt die
diep in een regenwoud leefden. Denk alleen maar eens aan het verschil
in hoever men kan kijken in een dicht bos en op een kale zandvlakte.
Er zijn ook een aantal meetinstrumenten die bij bijna alle Mensen (Ik)
als MiddelPunt van de Aarde bekend waren en die zij bijna van meet af
aan wisten te gebruiken. De meest duidelijke en belangrijke zijn
misschien wel: De Zon, de Maan, de planeten en de sterren.
Als een terzijde, probeer nu een zelfbewuste en intelligente levensvorm
op een andere planeet voor te stellen. Een planeet met een totaal
andere omvang, samenstelling en zwaartekracht dan de Aarde. Deze
planeet draait in 33 “uur” rond haar as. Deze planeet draait in 500
“dagen” rond haar zon. Of misschien is één helft van deze planeet altijd
gericht naar haar zon. Of het heeft geen nabije ster om haar Zon te
noemen. Niet alleen zijn deze meetgegevens daarmee al verschillend,
maar al deze verschillen leiden tot verschillen in lichaamsgrootte,
lichaamssamenstelling en lichaamsgewicht van de levensvorm, in
vergelijking met de Mens (Ik) als MiddelPunt. Met als gevolg dat deze
levensvorm op een heel andere wijze zal meten dan de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Maar zal hij in eerste beginsel ook dezelfde ervaring
hebben als de Mens (Ik) als MiddelPunt, namelijk dat hij het MiddelPunt
van Alles is? Die kans is 100%.
De Mens (Ik) als MiddelPunt begon delen van Al-het-andere ook als
meetinstrumenten te gebruiken. Meetinstrumenten ontwikkelden zich
bijvoorbeeld uit haar gebruik van werktuigen. Eerst werd een stok of
steen slechts gebruikt om een roofdier of een medeMens (Ik) als
MiddelPunt, die een deel van haar voedsel wilde, weg te jagen. Of om
een prooi te doden. Daarna leerde de Mens (Ik) als MiddelPunt deze
werktuigen steeds beter te gebruiken. En ze begon ze zelfs te
verfijnen, zodat ze steeds praktischer werden voor hun doel. Zodat ze
steeds verfijnder en preciezer konden meten.

130

Mens (Ik) als MiddelPunt
Deze werktuigen waren in eerste instantie alleen maar verlengingen en
vebeteringen van het lichaam. Een stok om de arm te verlengen, om
de appel te bereiken op twee armlengten afstand. Een steen als een
veel krachtiger en naderhand veel minder pijnlijke vuist om mee te
slaan. Deze lichaamsuitbreidingen oftewel “orgaanprojecties”, omdat ze
projecties zijn van delen, meestal specifieke organen, van het lichaam
van de Mens (Ik) als MiddelPunt, bleken op een bepaald moment ook
erg bruikbaar en praktisch te zijn om mee te meten. Een meet-stok
was bijvoorbeeld geen deel van het lichaam van de Mens (Ik) als
MiddelPunt, het zat er niet aan vast, en kon dus op allerlei manieren
gemanipuleerd worden, die niet mogelijk zijn met een arm. Een Mens
(Ik) als MiddelPunt kon zijn meet-stok zelfs uitlenen aan een ander. En
het meette ook dan nog op dezelfde manier. Onze hedendaagse liniaal
is hiervan nog altijd een duidelijk voorbeeld. Het is een orgaanprojectie, een verlenging van de arm van de Mens (Ik) als MiddelPunt
in de vorm van een stok. Een stok, met bijvoorbeeld “duimen” erop,
die als orgaanprojectie zijn afgeleid van de breedte van een duim. Een
meetinstrument, dat wij daarom nog altijd “duimstok” noemen.
Hoever dat meten vanuit de Mens (Ik) als MiddelPunt zich heeft
uitgebreid?
In het volgende deel, “Omgeving”, zal ik nader ingaan op het meten
van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Duidelijk zal worden dat de Mens (Ik)
als MiddelPunt, zelf ook een Omgeving, nooit tevreden is. Noch over
zichzelf, noch over zijn Omgeving. Hij blijft daarom voort-durend
knutselen, sleutelen en knoeien aan beide. Waarbij zijn meten niet
alleen steeds verder verfijnt en vergroft, maar ook leidt tot verregaand
en te ver gaand meten. Zowel materialistisch als spiritualistisch. Het
verregaand meten en te ver gaand meten van de Mens (Ik) als
MiddelPunt heeft allerlei onterechte en onrechtvaardige gevolgen.
Vooral als ze gebaseerd zijn op slechts stukjes van de Totale
Werkelijkheid door het toepassen van enkele specialismen en het
waarderen van enkele specialistische ideeën, fantasieën en theorieën
over alle andere. En vooral als die specialisaties en specialismen met
hun verregaande metingen het leven van andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt proberen te be-palen en te be-perken.

131

WonderWegenWandelaars
Ik eindig hier met aan u de vraag om eens na te denken over de
veelvuldig toegepaste term “maatschappij”, door die eens te vervangen
door waar het daadwerkelijk voor staat: Een meet-schappij.
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INLEIDEND
De Omgeving is Alles wat niet de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf is. Het
is Al-het-andere. Voor elke Mens (Ik) als MiddelPunt is die Omgeving
anders, omdat zij niet haar eigen broer is, haar eigen moeder, zijn
eigen opa enzovoorts. In het vorige deel heeft u kunnen lezen hoe de
Mens (Ik) als MiddelPunt zich ervaart als het middelpunt van Alles, zich
voort-durend omgeven voelt en weet door Alles-wat-zij-niet-is. Een
prachtig voorbeeld om vanuit dat eigen MiddelPunt te gaan denken en
voelen over de Omgeving, Al-het-andere deed Edgar Allan Poe in wat
hij zelf “Eureka: A prose poem” (Eureka - Een ProzaGedicht) noemde
en “Eureka: An essay on the material and spiritual universe” (Eureka:
Een essay over het materiële en spirituele universum).1 Het is te
beschouwen als een zeer persoonlijke en individuele kosmogonie. In de
inleiding van zijn meest belangrijke werk, daterend van 1848, schrijft
hij:
Ik stel voor om zo’n overzicht van het Universum te maken dat de geest/het
verstand in staat kan zijn om daadwerkelijk een individuele indruk te
ontvangen en waar te nemen.
Hij, die vanaf de top van de AEtna zijn ogen op zijn gemak laat
ronddwalen, wordt vooral getroffen door de uitgestrektheid en diversiteit
van het tafereel. Alleen door snel rond te draaien op zijn hiel, kan hij hopen
het panorama te begrijpen in de verhevenheid van haar éénheid. Maar zoals
geen mens heeft bedacht om op zijn hiel rond te wervelen op het hoogste
punt van de AEtna, zo heeft geen enkele mens ooit de volle eenheid van het
vooruitzicht in zijn hersenen doordacht; en zo, opnieuw, wat ook voor
overwegingen betrokken liggen in deze eenheid, hebben zij nog geen
praktische bestaan voor de mensheid.
Ik ken geen verhandeling, waarin een overzicht van het Universum -- het
woord gebruikend in zijn meest uitgebreide en enig legitieme betekenis -in zijn geheel is gedaan: -- en het is goed hier te melden dat ik met de term
"Universum," waar in dit essay toegepast zonder kwalificatie, ik de uiterst
voorstelbare uitgestrektheid van ruimte bedoel, met alle dingen, spiritueel
en materieel, die voorgesteld kunnen worden te bestaan binnen het bereik
van die uitgestrektheid. In het spreken over wat gewoonlijk wordt begrepen
onder de uitdrukking "Universum," zal ik een begrenzende term toepassen - "het Universum van sterren." Waarom dit onderscheid noodzakelijk wordt
geacht, zal duidelijk worden in het vervolg.
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Poe probeert zijn lezers dus te laten ervaren dat zij het MiddelPunt zijn
van een gigantisch uitgestrekte éénheid, het Universum, door hen voor
te stellen op hun eigen voeten rond te wervelen, zoals wervelende
derwisjen, terwijl ze rondkijken. Daarnaast maakt hij ook een verschil
tussen het Universum, dat letterlijk alles omvat en het Universum van
sterren. Het eerste kan met een ander woord de werkelijkheid worden
genoemd, de Totale Werkelijkheid, wat voor Poe het tweede
universum, dat van de sterren, dus de materiële èn de spirituele
werkelijkheid bij elkaar is.
In dit deel spreek ik over het verschijnsel oftewel fenomeen Omgeving.
Wat het is, wat het voor betekenis heeft voor de Mens (Ik) als
MiddelPunt, hoe die laatste er mee omgaat en hoe die laatste nog altijd
nieuwe Omgevingen ont-dekt en zelfs ook zelf creëert.
ALLES IS ALTIJD ONDERDEEL VAN EEN OMGEVING
Volgens de “Simple English Wikipedia” is de betekenis van Omgeving:
Omgeving is wat rondom iets is. Het kunnen levende of niet-levende
dingen zijn. Het omvat fysieke, chemische en andere natuurlijke krachten.
Levende dingen leven in hun omgeving. Zij interacteren er voortdurend
mee en veranderen in antwoord op voorwaarden in hun omgeving. In de
omgeving zijn er interacties tussen dieren, planten, grond, water en andere
levende en niet-levende dingen.
Het woord “omgeving” wordt gebruikt om te spreken over veel dingen.
Mensen in verschillende velden van kennis (zoals geschiedenis, geografie
of biologie) gebruiken het woord verschillend. Een electromagnetische
omgeving zijn de radiogolven en andere electromagnetische straling en
magnetische velden. De galactische omgeving verwijst naar condities
tussen de sterren.
In de psychologie en geneeskunde is de omgeving van een persoon de
mensen, fysieke dingen, plaatsen en gebeurens, waar de persoon mee leeft.
De omgeving beïnvloedt de groei en de ontwikkeling van de persoon. Het
beïnvloedt het gedrag van de persoon. Het beïnvloedt het lichaam
(=handelen, K.D.*), de geest (=denken, K.D.) en het hart (=voelen, K.D.)
van de persoon.
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Discussies over natuur versus opvoeding (=cultuur, K.D.) worden soms
uitgelegd als erfelijkheid en omgeving.2
(* K.D. zijn aanvullingen van mij).
Allerlei wetenschappers en anderen gebruiken en passen het woord
“omgeving” dus enigszins anders toe, en wel georiënteerd, gericht en
geconcentreerd op hun eigen specialisatie. Maar elke Omgeving komt
in de basis op exact hetzelfde neer. Uit bovenstaand citaat blijkt
welbeschouwd dat Omgeving in zijn meest algemene betekenis staat
voor hetgeen rondom iets is. Maar over het algemeen spreekt de Mens
(Ik) als MiddelPunt over Omgeving vaak als een min of meer afgesloten
geheel en systeem, waarbinnen zich iets bevindt. Zo spreekt hij over
de Omgeving universum, over de Omgeving van de planeet Aarde en
allerlei andere soorten Omgevingen.
Kortom: Alles buiten ons menselijk lichaam is Omgeving. Is het geen
ons omgeeft. Hetgeen rondom ons is. Hoe nabij of veraf van ons
lichaam iets, een verschijnsel zich ook bevindt, het bevindt zich ergens
in hetgeen zich rondom de Mens (Ik) als MiddelPunt bevindt, in
hetgeen hem omgeeft. Daaruit is het prachtig eenvoudige woord
Omgeving voortgekomen. Vele andere woorden hebben daar ook
betrekking op, zoals: Omtrek, omstreken, omstandigheden (dat wat
om het menselijk lichaam heen staat, zich bevindt). In de Engelse taal
wordt “environment” gebruikt en “surroundings”. In de Franse taal
“environs”, “environnement” en “alentours” (alles rondom).
Een Omgeving is een verschijnsel dat bestaat uit weinig tot zeer veel
verschillende verschijnselen, die door tijdelijke samen - werking een
min of meer zelfstandig (op zichzelf staand) geheel vormen. In het
volgende deel zal blijken dat al die verschijnselen en dus ook het
verschijnsel Omgeving bestaan uit allerlei soorten en vormen van het
verschijnsel Energie. Zo is de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf een
verschijnsel dat bestaat uit zeer veel verschillende verschijnselen, die
tijdelijk samen - werken, als een op zichzelf staand geheel, zoals al is
gebleken in het vorige deel. Ergo: De Mens (Ik) als MiddelPunt is zelf
een Omgeving.
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Alles binnen ons menselijk lichaam bevindt zich ook in een Omgeving.
Wij mogen onszelf ervaren als één geheel, als één individuele
levensvorm, maar we bestaan uit vele verschillende organen, die alle
samen-werken om die indruk te wekken, en die elkaar nodig hebben
om te kunnen voortbestaan en leven. Al die organen bestaan op zich
weer uit menselijke lichaamscellen, die van elkaar afhankelijk zijn om
voedsel te vinden, water te vinden, veiligheid te vinden, zuurstof in te
ademen en te vervoeren naar daar waar het nodig is en om
afvalstoffen zoals CO2 weer af te voeren.
Sinds de dageraad van de persoonlijke computer en het wereldwijde
web is daar een digitale of electromagnetische of virtuele Omgeving
bijgekomen, een Omgeving volledig gebaseerd op en gecreëerd met
bepaalde vormen van Energie. Een Omgeving, die tot op heden alleen
met de zintuigen (sensoren) voor geluid en gezicht kunnen worden
ervaren. Maar tegelijkertijd een Omgeving, die de Mens (Ik) als
MiddelPunt een reikwijdte geeft, die (bijna) Aarde-omspannend is.
Door alle onderscheiden vormen en soorten van Omgeving, die soms
zeer nadrukkelijk worden geponeerd en omschreven om een be-paalde
en be-perkte specialisatie mee af te bakenen, te be-palen, te beperken en te be-grenzen, wordt de indruk gewekt, alsof ze alle volledig
los van elkaar bestaande Omgevingen zijn. En alsof ze letterlijk alle
volledig los staan van Al-het-andere en/of de Mens (Ik) als MiddelPunt
zelf.
Dat lijkt ook soms inderdaad wel eens het geval. Zoals in het enigma
om het Omgevingspuzzlestukje van de relativiteitstheorie, die een
verklaring geeft van de bewegingen van de verschijnselen in de
macrokosmos aaneen te leggen aan de Omgevingspuzzlestukjes van de
quantummechanica en de snaartheorie, die een verklaring geven van
de bewegingen van de verschijnselen in de microkosmos. Of zoals het
schijnbare verschil tussen een Mens (Ik) als MiddelPunt uit een
woestijnOmgeving en een Mens (Ik) als MiddelPunt uit een
zeekustOmgeving. Maar uiteindelijk bevinden al deze Omgevingen zich
in één grote Omgeving. Die, welke Poe Universum noemt, wat de
materiële en de spirituele werkelijkheid bij elkaar is, de Totale
Werkelijkheid.
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Met de term macrokosmos en microkosmos zijn de meest grote en de
meest kleine materialistische omgevingen aangegeven, die de Mens
(Ik) als MiddelPunt op dit moment erkent en probeert te be-grijpen,
gemeten en metend vanuit zichzelf. Die beide Omgevingen worden
over de loop der geschiedenis van het zelfbewuste zijn van de Mens
(Ik) als MiddelPunt steeds meer ervaarbaar in hun enormiteit, zowel als
in hun minisculiteit. Zo is de macrokosmos voor vele Mensen (Ik) als
MiddelPunt in de vorige eeuw uitgebreid van het gigantische universum
naar een gargantuesk veel groter multiversum. Maar beide
Omgevingen zijn uiteindelijk onderdeel van de Totale Werkelijkheid.
Een terechte vraag is: Heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt al die kennis
van die onberekenbaar grote en die extreem kleine Omgevingsonderdelen nodig?
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AL-HET-ANDERE
De Mens (Ik) als MiddelPunt is zich door zijn zelfbewustwording
tegelijkertijd ook bewust geworden van Al-het-andere. Oftewel Alles
dat hij niet zelf is. Vanuit zichzelf ervaart hij met zijn zelfbewustzijn Alhet-andere om hem heen, waarbij er veel verschillende ervaringen
door hem worden opgedaan, die hij gaat benoemen. Daarbij gaat hij,
omdat hij niet anders kan, wat zijn vloek is en pure nood-zaak, uit van
zichzelf als Middel. Hij kent geen beter referentiepunt (waarde ten
opzichte waarvan wordt gemeten; feit waarnaar men zijn handelen of
denken kan richten). Zo doet hij ondermeer de volgende ervaringen
op:
De ervaring van ruimte en niet-ruimte
De Mens (Ik) als MiddelPunt vindt haarzelf in Al-het-andere. Eerst
observeert en be-grijpt ze niet veel meer dan dat ze apart schijnt te
zijn, separaat en onafhankelijk van Al-het-andere. Haar zelfbewustzijn
en zintuigen vertellen haar dat zij en Al-het-andere niet één zijn.
Tegelijkertijd bemerkt zij ook, dat zij op allerlei wijzen toch slechts een
part is en afhankelijk is van Al-het-andere.
Vanuit de gewaarwording van haar lichaam, leert zij dat er iets om
haar heen schijnt te zijn, waar ze door kan bewegen. Ze ervaart en
neemt ruimte waar. Ruimte, waar ze door kan kruipen, opstaan, een
hand zwaaien, huppelen, dansen, rennen, vallen, rollen en weer
opstaan.
Tegelijkertijd, is er ook de ervaring van niet in staat zijn om volkomen
vrij door Al-het-andere te bewegen. Er is een deel waar ze niet los van
is, noch los van kan komen, waar zij steeds naar terugvalt, naar
teruggetrokken wordt, aan vast zit, wat ze ook probeert. Iets dat haar
gegrond houdt, geaard. En er zijn andere verschijnselen in Al-hetandere, waar de Mens (Ik) als MiddelPunt nauwelijks tot helemaal niet
door heen kan bewegen. Dus er is iets, een verschijnsel, dat een nietding schijnt te zijn, ruimte, en er zijn allerlei soorten iets,
verschijnselen, die dingen zijn, niet-ruimte. Met deze ervaringen
creëert de Mens (Ik) als MiddelPunt haar eerste verdeling in Al-het140
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andere. Een verdeling, waarbij ze verschijnselen gaat benoemen, een
naam gaat geven.
De ervaring van fenomeen en vorm
De Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart dus in Al-het-andere schijnbaar
“lege” ruimte, waar zij min of meer vrij door kan bewegen. En zij
ervaart dingen, punten in Al-het-andere, waar zij helemaal niet door
kan bewegen. Zoals de grond. Deze punten zijn, zoals zij zelf, geen
“lege” ruimte. Hoewel ze anders zijn dan zij. Beide, ding (niet-ruimte)
en ruimte, zijn verschijnselen van Al-het-andere, van hetgeen om haar
heen is, waarmee zij omgeven is. Apart, separaat, onafhankelijk van
haar. Zij begint deze andere delen in Al-het-andere te vergelijken met
het enige, meest directe en nabije vergelijkings- en meetinstrument
dat zij heeft, haar zelf.
Door vergelijking ontdekt zij, dat andere punten, delen in Al-hetandere zeer veel van haar lijken te verschillen, of juist zeer veel op
haar lijken. Maar zoals zij, zijn ook zij slechts een ding, een punt in Alhet-andere. Een separaat deel, een separaat fenomeen of een separate
vorm in de “lege” ruimte van Al-het-andere.
De ervaring van positie en richting
Omdat de Mens (Ik) als MiddelPunt vanuit haar eigen Punt (Ik) naar
allerlei soorten andere punten in Al-het-andere kan bewegen, is het
nodig om uit te vinden waar al deze andere punten zijn in Al-hetandere in relatie tot haar eigen Punt (Ik).
Ze ervaart al dat ze op één of andere wijze altijd op de grond blijft, wat
geen ruimte is, omdat ze er niet door kan bewegen. En ze ontdekt dat
ze nauwelijks de ruimte boven haar hoofd in kan bewegen, weg van de
grond. Dus ze is gebonden aan de grond. Dit be-perkt en be-grenst
haar. Deze binding aan de grond, hedentendage noemen we het
“zwaartekracht” en “gravitatie”, is heel belangrijk in al het meten van
de Mens (Ik) als MiddelPunt. Zonder deze “zwaartekracht” zou ons
meten er heel anders uitzien.
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Daarbij ervaart de Mens (Ik) als MiddelPunt dat de vorm van haar
lichaam een belangrijke rol speelt in haar waarnemen en ervaren van
Al-het-andere. Zij kan niet alle punten van Al-het-andere rondom haar
tegelijkertijd waarnemen, omdat haar lichaam en 3 van haar 6 op de
Buitenwereld, de Omgeving, gerichte zintuigen van haar lichaam zich
aan slechts één zijde bevinden. Zij ontdekt dat haar zintuigen èn haar
mogelijkheden tot beweging door de ruimte min of meer be-paald en
be-perkt worden, en daarmee gericht worden door de vorm van haar
lichaam. Haar lichaam is in feite van nature al “gefocused”, gericht.
De Mens (Ik) als MiddelPunt maakt verdere verdelingen in Al-hetandere op de basis van haar lichaamsvorm. Zwaartekracht, dat wat
haar grondt, de éénzijdige plaatsing van 3 van haar zintuigen en de
mogelijkheden van de meeste van haar bewegingen op grond van de
vorm van haar lichaam leiden tot de verdeling van punten in Al-hetandere in zes posities. Gemeten vanuit de Mens (Ik) als MiddelPunt zijn
deze posities: Voor en achter, boven en beneden, links en rechts.
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Dus de Mens (Ik) als MiddelPunt gebruikt zijn eigen lichaam om te
bepalen waar alle andere punten in Al-het-andere zijn in relatie tot
hemzelf of waar hij is ten opzichte van die punten. Punten zijn
bijvoorbeeld: Boven (Ik), achter (Ik), of rechts (van) (Ik). En de Mens
(Ik) als MiddelPunt is “boven grond” en “onder hemel”.
Twee termen die daaruit zijn voortgekomen zijn “standpunt” en
“gezichtspunt”. “Standpunt” is het punt waar de Mens (Ik) als
MiddelPunt op een be-paald moment staat. “Gezichtspunt” is de
richting, waarnaar hij de meeste van zijn 6 zintuigen richt. Er is een
enorm verschil tussen deze twee, zoals onderstaand plaatje mag
verduidelijken:

Bovenstaand plaatje laat een lijn(stuk) zien, waarop vier Mensen (Ik)
als MiddelPunt staan. De meest rechtse en de meest linkse staan aan
de uiterste eindpunten die de Mens (Ik) als MiddelPunt weet te bereiken. Ook wel polen genoemd of extremen. Een andere Mens (Ik) als
MiddelPunt neemt een middenpositie in. Terwijl een vierde tussen de
middenpositie en één van de extremen in staat. Het lijnstuk/de lijn kan
staan voor politieke posities en standpunten, voor de gepolariseerde of
wel geëxtremiseerde posities en standpunten van meer spiritualistisch
en meer materialistisch denkende, voelende en handelende Mensen
(Ik) als MiddelPunt. Maar ook voor iemand die op de Noordpool staat,
op de zuidpool, op de evenaar en op een tussenpositie tussen een pool
en de evenaar. Hoewel de Mensen (Ik) als MiddelPunt hier een
standpunt hebben ingenomen kunnen ze nog altijd hun blik evenals
Poe rond laten draaien, laten ronddwalen en zo tenslotte allerlei min of
meer vaste gezichtspunten aannemen.
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Om naar punten toe te bewegen in Al-het-andere, begint de Mens (Ik)
als MiddelPunt verschillen te maken in beweging. (Ik) beweeg “boven”,
(Ik) beweeg “achter” en zo verder, krijgen een naam. De namen zijn:
Vooruit en achteruit, omhoog en omlaag èn naar links en naar rechts.
Met deze namen worden richtingen van beweging gemeten vanuit de
Mens (Ik) als MiddelPunt. Dus: (Ik) beweeg “vooruit”, (Ik) beweeg
“omlaag” enzovoorts.
De ervaring van afstand en tijd
De daadwerkelijke beweging van de Mens (Ik) als MiddelPunt naar een
punt op een bepaalde positie in relatie tot haar, leidt automatisch tot
nog een andere vorm van meten. Het meten van afstand. Hoe ver is
een punt in Al-het-andere van haar vandaan? Bijvoorbeeld, hoe ver
moet zij “vooruit” bewegen en dan “omhoog” bewegen om die appel te
plukken? Of hoe ver moet zij “achteruit” bewegen en dan “omlaag” om
die steen op te rapen? Zij ontdekt dat de punten, of vormen en
verschijnselen in Al-het-andere dichtbij of verder weg van haar zijn.
Ook hier gebruikt de Mens (Ik) als MiddelPunt, in eerste instantie, zijn
eigen lichaam. Bijvoorbeeld, twee armlengten vooruit en één omhoog
om de appel te bereiken. Met zijn eigen lichaam als Middel, meet hij de
afstand tussen zichzelf en andere punten in Al-het-andere.
Gelijktijdig start daarmee een eerste besef van tijd. De afstand van vijf
armlengten is niet alleen langer dan die van twee armlengten, maar
het neemt ook langer om er te komen. Meer tijd. Tijd en afstand zijn
schijnbaar onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een meer exacte positie en richting van een punt in Al-het-andere in
relatie tot de Mens (Ik) als MiddelPunt kan nu gemeten worden met
boven-achter-links,
boven-achter-rechts,
beneden-achter-links,
beneden-achter-rechts, boven-voor-links, boven-voor-rechts, benedenvoor-links en beneden-voor-rechts. Met boven-achter, boven-voor,
boven-links, boven-rechts, beneden-achter, beneden-voor, benedenlinks en beneden-rechts. En met boven, beneden, links, rechts, voor en
achter.
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De exacte positie van dat punt kan nog meer precies gemeten worden
door afstand en tijd te gebruiken.
Voor de positie van een punt in Al-het-andere in relatie tot de Mens
(Ik) als MiddelPunt zijn altijd hooguit drie richtingen nodig. Nooit meer.
Dus de richting van een punt kan nooit beneden-achter-links-rechts
zijn. En ook niet beneden-boven-rechts-voor.
Als de Mens (Ik) als MiddelPunt slechts in één richting hoeft te
bewegen om een punt in Al-het-andere te bereiken, alleen achteruit of
vooruit of naar links bijvoorbeeld, dan beweegt hij slechts in één
dimensie. Als hij in twee richtingen moet bewegen om een punt te
bereiken, bijvoorbeeld omhoog en naar links, dan beweegt hij in twee
dimensies. Moet hij in drie richtingen bewegen, bijvoorbeeld achteruit,
naar links en omlaag, dan beweegt hij in drie dimensies. Die drie
dimensies, bekend als lengte, breedte en hoogte, zijn in feite
verwisselbaar. En ze zijn ook eenvoudigweg gebaseerd op het lichaam
van de Mens (Ik) als MiddelPunt. De Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart
dat zij een lengte (hoogte) heeft, een breedte en een dikte (diepte). Zo
beschouwt en benoemd zij ook alle andere vormen en verschijnselen in
Al-het-andere met die dimensies, waaronder ook de ruimte, de
Omgeving om haar heen.
Hoewel al het meten dat hier genoemd is, te maken heeft met lengte,
breedte en hoogte, dus metingen met betrekking tot zijn zintuig om te
zien, gebruikt de Mens (Ik) als MiddelPunt zijn eigen Punt ook als
Middel om metingen te doen met zijn andere zintuigen: Horen, ruiken,
proeven, aanraken, voelen en oriënteren. Alle metingen in Al-hetandere zijn gerelateerd aan zijn eigen lichaam, aan zijn het MiddelPunt
zijn, hèt Punt en hèt Middel oftewel werktuig om vanuit te meten en
mee te meten.
De nood-zaak van het leren meten
Al deze ervaringen en al dit meten van de Mens (Ik) als MiddelPunt met
betrekking tot haar relatie met andere punten in Al-het-andere zijn
nood-zaak, als ze zo lang mogelijk wil leven en voortbestaan. Want als
ze wil overleven dan heeft ze delen van Al-het-andere nodig, zoals
voedsel en water, en dan dient ze te weten welke punten in Al-het145
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andere gevaarlijk voor haar zijn en welke veilig. Dus leren meten en
vergelijken is een belangrijke werkwijze voor een lang leven en
voortbestaan.
Omdat de Mens (Ik) als MiddelPunt al bestond voor haar
zelfbewustwording als een vorm van bewust leven, heeft zij al een
grote hoeveelheid aan gevoels-, denk- en reactiemogelijkheden,
gebaseerd op haar instinctmatige en reflexieve bewustzijn. Zij kan dus
nog altijd en zelfs heel regelmatig daarop terugvallen als zij zelfbewust
niet weet hoe te (re)ageren. Maar door de nieuwe ervaring van
schijnbaar volkomen los zijn van Al-het-andere als gevolg van haar
groeiende zelfbewustzijn, ervaart zij ook dat zij alles niet alleen
opnieuw mòèt, maar ook kàn leren be-grijpen.
Ik gaf al aan hoe de ontogenese (de wording van het individu) de
fylogenese (de wording van de soort, de stam) grofweg herhaalt. Al
hetgeen hierboven beschreven is aan ervaringen beleeft en ervaart
elke nieuwgeboren Mens (Ik) als MiddelPunt opnieuw.
De Mens (Ik) als MiddelPunt denkt, voelt en handelt letterlijk altijd
vanuit haar zelf. Op grond van haar zelf deelt en verdeelt zij Al-hetandere, en vooral de meest directe Omgeving, waarin zij moet leren
overleven. Zij past en meet, deelt en verdeelt in wat veilig en onveilig
is, wat prettig en wat naar is. Zij meet vanuit haar eigen proporties,
haar eigen vorm, haar eigen levensnoodzakelijkheden en haar eigen
levensplezier.
En
op
basis
daarvan
maakt
zij
wat
een
norm(aal)verdeling wordt genoemd. Een verdeling gebaseerd op wat
de norm(aal) is voor haar eigen leefOmgeving, maar ook voor haar
eigen lichaamsvorm en voor haar eigen denken, voelen en handelen.
Die norm(aal)verdeling verschilt echter per individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt als gevolg van de plek waar zij op de Aarde is geboren. Een
be-perkte en be-paalde plek en Omgeving die van meet af aan haar
standpunt(en) en gezichtspunt(en) medebe-paalt en medebe-perkt.
De Mens (Ik) als MiddelPunt meet in eerste instantie uit pure noodzaak. Zij meet ook vanuit pure eenvoud. Volkomen logisch meet zij in
eerste instantie met het middel dat haar altijd het meest nabij is. Haar
eigen lichaam. Dat is tevens logisch omdat zij met haar eigen lichaam
alles moet doen. Van kijken, ruiken en luisteren hoe ver iets is, tot
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weten hoe ver zij moet reiken of vooruit bewegen om iets te grijpen en
tegelijkertijd haar evenwicht weten te bewaren. Dat alles uiteindelijk
om het basisdoel te bereiken: Zo lang en plezierig mogelijk te kunnen
leven en overleven. Dat alles vereist meten en het daarop gebaseerde
berekenen. Daarmee wordt zij niet alleen haar eigen Middel, maar ook
het Punt van waaruit zij alles meet. Zij wordt het MiddelPunt. Het
MiddelPunt in Al-het-andere.
Wat doet de Mens (Ik) als MiddelPunt met al zijn metingen? Op grond
van zijn eerste metingen, gedaan met zijn waarnemingstuigen blijkt hij
in staat met zijn hersenen steeds verder te meten. Verder zelfs dan
waar zijn waarnemingstuigen en sensoren toe in staat zijn. Dat leidt er
zelfs toe dat hij zich een compleet eigen directe, eigen leefOmgeving
lijkt te kunnen en willen aanmeten, omdat die hem veiliger lijkt dan de
natuurlijke leefOmgeving, waaruit hij is voortgekomen. Dat begint bij
daarover fantaseren.
Letterlijk alles wat de Mens (Ik) als MiddelPunt doet is meten. Of het
nu gaat om de exacte bepaling van een meter bij een bepaalde
temperatuur en gebaseerd op een bepaalde stof òf op het bepalen wie
wel of niet te vertrouwen is op grond van gedrag, taalgebruik, reacties
op bepaalde gebeurens en acties enzovoorts. Hij gebruikt zichzelf
daarbij als de norm(aal)verdeling. Hìj be-paalt en be-perkt wat
norm(aal) is en wat afwijkend. Ongeacht wat.
DE NORM(AAL)VERDELING
Één van de vormen van metingen, die voortkomen uit al zijn meten
van uit zichzelf, is de norm(aal)verdeling. De norm(aal) is de Mens (Ik)
als MiddelPunt zelf, vindt hij. Dus vanuit zijn eigen MiddelPunt be-paalt
en be-perkt hij wat norm moet zijn, wat gemiddeld moet zijn en wat
extreem is, of zelfs a(b)norm(aal).
In een plaatje, een sterk vereenvoudigd
norm(aal)verdeling er als volgt uit:

model,

ziet

die
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De Mens (Ik) als MiddelPunt past die norm(aal)verdeling vanuit zijn
eigen MiddelPunt op letterlijk Alles toe, steeds metend vanuit zichzelf,
steeds vergelijkend met zichzelf, met zichzelf als het Midden en
daarom ook de norm(aal). De Mens (Ik) als MiddelPunt vergelijkt en
meet dus niet alleen Alles vanuit zichzelf, hij gaat ook vanuit zichzelf
Alles verdelen en indelen, waarbij hij een verschil gaat maken tussen
ondermeer allerlei zogenaamde tegengestelden, waaronder beter (1, 2
en 3) en slechter (-1, -2 en -3), of groter en kleiner, dunner en dikker,
witter en zwarter. En waarbij hij allerlei woorden en termen gaat
toepassen als gewoon, ongewoon en buitengewoon, normaal, vreemd,
anormaal, abnormaal en extreem.
Laten we eens kijken naar enkele normaalverdelingen:
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Geen van deze norm(aal)verdelingen geeft de volledige Werkelijkheid
weer. Het zijn hooguit zeer verengde en vernauwde modelletjes van
zeer kleine stukjes van de Werkelijkheid. En een modelletje van de
Werkelijkheid is niet dè Werkelijkheid. Deze norm(aal)verdelingen
verschillen zowel per tijdsperiode als per plaats oftewel Omgeving.
Neem als voorbeeld de lengte van de Mens (Ik) als MiddelPunt, die per
menselijke groepering verschillend is, maar ook verschillend is door de
loop van de geschiedenis. Het is zelfs mogelijk dat er tijdelijke
norm(aal)verdelingen kunnen bestaan, waarbij de norm juist één van
de twee extremen is, bijvoorbeeld lang of kort haar bij
mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt. Veel norm(aal)verdelingen
verschillen als gevolg van natuurlijke omstandigheden. Maar vele
andere zijn ook verschillend als gevolg van wat de Mens (Ik) als
MiddelPunt zelf wenst en eist dat de norm(aal)verdeling moet zijn en
die hij dus kunstmatig vastlegt en vaststelt.
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Zoals bijvoorbeeld onderstaande normaalverdeling:

Bovenstaande norm(aal)verdeling is zeer tijds- en plaatsafhankelijk
vanuit zowel natuurlijke oftewel Omgevingsomstandigheden als vanuit
de cultuurlijke en kunstmatige regels van de Mens (Ik) als MiddelPunt.
De vorm van de norm(aal)verdeling zullen velen herkennen als een
deel van een golfbeweging van Energie. Die golfbeweging ziet er als
volgt uit:

Ook dit is slechts een modelletje waar mee de Mens (Ik) als MiddelPunt
met name de beweging van Energie in al haar vormen en soorten op
eenvoudige wijze weergeeft. De golfbewegingen van Energie zijn veelal
veel complexer, doordat meerdere energieën tegelijkertijd een bepaald
golfpatroon teweeg brengen. Door optellen, door neutraliseren en door
aftrekken van vele verschillende energieën zijn de meeste golfbewe151
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gingen veel grilliger dan de modellen die Mensen (Ik) als MiddelPunt
gebruiken om te fantaseren, theoretiseren en te “bewijzen”. Dit geldt
eveneens voor de norm(aal)verdelingen.
Wat als we de norm(aal)verdeling eens omzetten in een golfbeweging?
De golfbeweging van reïncarnatie? Dat zou er dan als volgt uit kunnen
zien:

Bovenstaande figuur kan ook beschouwd worden als een plaatje van de
golfbeweging van lente, zomer, herfst en winter. Eén van de vele
golfbewegingen die de Aardse biosfeer of biologische Omgeving mede
veroorzaken.
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Tot slot nogmaals een citaat uit het muzieknummer “I Talk to the
Wind” van King Crimson:3
Said the straight man to the late man
Where have you been
I've been here and I've been there
And I've been in between
_
Zegt de rechte man tot de late man
Waar ben je geweest
Ik ben hier geweest en ik ben daar geweest
En ik was er tussenin
Dit is een prachtig voorbeeld van het golfbewegingsverschil tussen de
nomadische en de sedentaire Mens (Ik) als MiddelPunt, waarbij dat
nomadische en sedentaire zowel geldt voor meer materialistisch
gerichte als voor meer spiritualistisch gerichte Mensen (Ik) als
MiddelPunt:

In feite meandert elke individuele Mens (Ik) als MiddelPunt zo door
haar leven, waarbij de ene meer afwijkende bewegingen volgt en de
andere minder afwijkende bewegingen, als gevolg van zowel de
omstandigheden buiten de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf als de
omstandigheden binnen haarzelf.
Duidelijk mag worden dat letterlijk Alles in zowel de Binnenwereld als
de Buitenwereld van de Mens (Ik) als MiddelPunt een golfbeweging of
golf-patroon volgt en daarmee een vorm is van één of meerdere
energieën.
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Hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt zichzelf ervaart als niet alleen het
middelpunt, het centrum van letterlijk Alles, maar ook op grond
daarvan zichzelf als de norm stelt en vandaaruit Alles verdeelt naar zijn
normaal, kwam ik ongeveer een maand na het voor de derde maal
bijwerken van dit boek op prachtige wijze tegen in een ander boek. Dit
boek, getiteld: Metamagische Thema’s - op zoek naar de essentie van
geest en patroon,4 is de Nederlandse vertaling en bewerking van een
Noord-Amerikaans boek: Metamagical themas: questing for the
essence of mind and pattern, door Douglas R. Hofstadter. Op pagina
231 vond ik dit plaatje, dat een parketdeformatie wordt genoemd:
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Hofstadter schrijft eronder:
Een van mijn favoriete parketdeformaties heet ‘I at the Center’ (…) en
werd in 1964 gemaakt door David Oleson in Carnegie-Mellon in 1964
(sic)…
…Exact in het midden van een netwerk bevindt zich een I - een Ik;
eromheen zijn andere dingen - andere Ikken - die heel veel weg hebben van
de middelste Ik maar niet helemaal hetzelfde, niet helemaal zo eenvoudig
zijn; en naarmate je verder van het centrum vandaan gaat neemt de
verscheidenheid aan Ikken toe. Voor mij symboliseert dit een web van
relaties tussen mensen. Ieder van ons bevindt zich in het midden van zijn
eigen web, en ieder van ons denkt: ‘Ik ben het meest normale, verstandige,
begrijpelijke individu.’ En onze identiteit - onze ‘vorm’ in de persoonlijkheidsruimte - komt hoofdzakelijk voort uit de wijze waarop we in dat
netwerk zijn ingebed - dat wil zeggen, uit de identiteiten (vormen) van die
mensen die zich het dichtst bij ons bevinden. Dit houdt in dat wij mede de
identiteit van anderen bepalen terwijl ook zij mede die van ons bepalen. En
voor mij drukt deze parketdeformatie dit alles, en meer, op zeer eenvoudige
maar doeltreffende wijze uit.
WAT DOET DE MENS (IK) ALS MIDDELPUNT
MET ZIJN METINGEN?
Zoals gezegd is de Mens (Ik) als MiddelPunt zijn eigen norm(aal)verdeler. Elke individuele Mens (Ik) als MiddelPunt meet alles om zich
heen, vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen MiddelPunt zijn. Elke individuele
Mens (Ik) als MiddelPunt beschouwt zichzelf in principe als de norm.
Dat is tegelijk verstandig en onverstandig. Het is verstandig, omdat hij
met behulp van zijn eigen lichaam en zijn eigen lichaamsverhoudingen
moet zien te overleven in Al-het-andere. Het is onverstandig, omdat hij
heel eenvoudig niet het middelpunt is en omdat als gevolg daarvan zijn
ideeën, fantasieën, theorieën, geloven en aannames zich teveel beperken en be-palen tot zijn eigen belang, tot wat hem het meeste
voordeel oplevert, of dat nu wèl of niet ten koste gaat van Al-hetandere op de lange en/of korte termijn.
De Mens (Ik) als Middelpunt heeft zo in de loop van haar geschiedenis
allerlei waarden verbonden aan wat zij heeft gemeten vanuit haar zelf
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als Middel en Midden. Die waarden hebben allerlei waarderingen
gekregen. En bepaalde metingen, die gunstiger leken voor het eigen
behoud, is de Mens (Ik) als MiddelPunt meer gaan waarderen, is hij
met meer "waarde" gaan "eren". Het zijn die punten in Al-het-andere,
waar de Mens (Ik) als MiddelPunt zich het liefst ophoudt en die hij het
liefst wil bereiken. Daartegenover staan de punten, waar hij zich liever
niet ophoudt en die hij het liefst wil ontlopen. Het zijn de punten die hij
minder waardeert, onderwaardeert, tot totaal niet waardeert.
De Mens (Ik) als MiddelPunt is vervolgens zijn eigen directe Omgeving
zo gaan bijstellen en veranderen, dat de meest gewaardeerde
eigenschappen en verschijnselen van de natuurlijke Omgeving worden
behouden en zelfs worden uitgebreid en overgewaardeerd. Terwijl de
minst gewaardeerde en ondergewaardeerde eigenschappen en
verschijnselen van de natuurlijke Omgeving worden verminderd en
zelfs volkomen verwijderd. Hetzelfde eist de Mens (Ik) als MiddelPunt
ook van de andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, van wie bijvoorbeeld
be-paald gedrag en uiterlijk wordt gewaardeerd en overgewaardeerd.
Terwijl ander gedrag en uiterlijk wordt ondergewaardeerd en zelfs
verbannen. De norm(aal)verdeling lìjkt zo gewijzigd te worden in de
richting die de Mens (Ik) als MiddelPunt vooruitgang noemt. Het
betekent echter dat het dynamische evenwicht van een natuurlijke
Omgeving wordt ondermijnd. En dat iedere, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt, die op wat voor wijze dan ook afwijkt van de meer
gewaardeerde eigenschappen en verschijnselen, met wantrouwen
wordt beschouwd. Omdat hij zich niet aan de norm houdt. Dat is niet
verstandig. Want dan grijp je mis, dan loop je gevaar, dan vind je niet
het goede voedsel. Dan breng je de familie, de stam, het land in
gevaar. Houd je dus aan de norm. Wijk niet af. Zo kent de Mens (Ik)
als MiddelPunt op alle gebieden van haar bestaan, van haar denken,
voelen en handelen norm(aal)verdelingen en afwijkingen van die
norm(aal)verdelingen. En die zijn altijd direct gemeten vanuit de Mens
(Ik) als MiddelPunt zelf, zoveel mogelijk gericht op het eigen belang
van overleven en voortbestaan.
Het is dan ook niet vreemd dat de Aarde lange tijd in het middelpunt
van het HeelAl heeft gestaan. Dat tijd wordt gemeten volgens Aardse
begrippen, aan de hand van de draaiing van de Aarde, de standen van
de Maan en Zon. En dat de eigen gunstig bevonden metingen en
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berekeningen prevaleren over die van een ander en dus moeten
worden nagestreefd en zelfs gehoorzaamd.
Laten we eens wat nader kijken naar hoe het eenvoudige meten en
berekenen van positie, richting, afstand en tijd uiteindelijk leiden tot
onze hedendaags opgebouwde ideeën van de werkelijkheid en onze
eigen ideeën over hoe onze eigen, directe, veilige leefomgeving er uit
zou moeten zien, gebaseerd op eigen waarde-eringen en normeringen.
WAARDEN EN NORMEN OP BASIS VAN RICHTING EN POSITIE
Als we alleen maar kijken naar de posities, die de Mens (Ik) als
MiddelPunt onderscheidt, dan zien we dat zij daar al waarderingen aan
geeft. Over het algemeen zijn dat de volgende waarderingen:

De redenaties achter deze waarderingen zijn ook weer logisch te
verklaren, vanuit de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf. En gebaseerd op
zijn metingen en berekeningen. Niemand wil bijvoorbeeld achterop
157

WonderWegenWandelaars
raken. Je kunt ook vrijwel alleen vooruit kijken. Achterom kijken is
lastiger, dan vooruitkijken. Het vereist meer dan alleen onze ogen
gebruiken, het vraagt ook beweging van ons lichaam. Vooruitblik,
vooruitzien, vooruitkijken worden daarom veelvuldiger gebruikt als
termen, dan termen als achteruitblik en achteruitzien. Achterblijven bij
anderen is ook slechter. Termen als achterlijk, achterbaks, achterhaald
wijzen ook allemaal naar slechter en niet beter. Vooruitlopen, op voor
zijn en vooruitgang is beter. Maar Mensen (Ik) als MiddelPunt, die
achteraf gezien hun tijdsgenoten ver vooruit bleken, worden door hun
tijdgenoten zelf als te afwijkend beschouwd om geaccepteerd te
kunnen worden, omdat ze te ver vooruitlopen. En dat is volgens de
norm(aal)verdeling ook gevaarlijk.
Als je rechtop staat heb je niet alleen een vooral psychologisch
overwicht over een ander die op de grond ligt of geknield is, je kunt
ook verder zien. Hoe hoger je kunt, des te meer overzicht heb je. En
van bovenaf heb je een beter overzicht. Naar boven is een schijnbaar
eindeloze vrije blik mogelijk. Daar is ook de Zon en die brengt warmte
en leven. Naar onder is de plek waar het leven gaat dat niet meer leeft,
dat dood is. Er vindt daar verrotting plaats. Wat onder is kan ook veel
minder ver ervaren worden, meestal hooguit tot aan de oppervlakte
waarop je voeten staan. De rest, alles daaronder is veel meer
onbekend en veel moeilijker direct te onderzoeken, te doorgronden.
Waarom rechts over het algemeen als beter wordt beschouwd dan links
in een wezen als de Mens (Ik) als MiddelPunt, dat lichamelijk grofweg
een links-rechts-symmetrie kent? Waarschijnlijk is die waardering
gegroeid, omdat meer Mensen (Ik) als MiddelPunt rechtshandig zijn en
dus rechts handiger. Daardoor wordt de rechterkant mogelijk
beschouwd als de betere kant. En de linker als de slechtere. Hoe diep
die waardering of waarde-ering uiteindelijk is ingeprent en geworteld,
mag wel blijken uit ons taalgebruik. In zowel de Engelse, Nederlandse,
Duitse als Franse taal staat rechts taalkundig gelijk aan recht, aan het
gerecht, en het houdt in dat iets juist is, correct, goed, terwijl links te
maken heeft met het woord link, wat staat voor onder andere
onhandig, onbetrouwbaar en gevaarlijk. Doordat de rechterhand van de
meeste mensen allerlei werk beter kan doen, wordt het als de goede
hand, de handige hand beschouwt. De linkerhand wordt als de minder
goede hand ervaren, het werkt minder betrouwbaar, omdat het
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onhandiger is, het is daarom ook gevaarlijker, linker. Althans voor de
rechtshandige, niet voor de linkshandige natuurlijk. Maar de norm(aal)
is de norm(aal) en daar moet aan gehouden worden. De hamer slaat er
eerder naast, de naald prikt er eerder naast als je die linkerhand
gebruikt. Dus beter Mensen (Ik) als MiddelPunt van meet af aan via
bijvoorbeeld het onderwijs te dwingen om met rechts te werken, zoals
schrijven. Allerlei taal en termen komen hier dan ook uit voort, die
beweren dat rechts beter is. Die termen zijn volkomen ingeburgerd,
ingevreten. "Hij is mijn rechterhand," zegt een werkgever over een
gewaardeerde werknemer. Stel je eens voor dat hij zou zeggen: "Hij is
mijn linkerhand." Hoe ervaart die werknemer dat dan, hoe ervaart
degene het tot wie het gezegd wordt? Mensen (Ik) als MiddelPunt
gebruiken ook wel het gezegde: "Ik heb twee linkerhanden." Het
betekent voor de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt, dat ze toegeven
dat ze onhandig zijn. Maar als je nu zelf linkshandig bent, betekent het
voor jou zelf dat je juist zeer handig bent. De rechterhand is dan de
mindere, is daarmee de meer gevaarlijke, is linker, ûh nee rechter,
ûh... Hoe vaak wordt dat echter zo begrepen, zelfs als degeen tegen
wie je het zegt, weet dat je linkshandig bent? Twee rechterhanden zijn
tenslotte net zo onhandig in de praktijk als twee linkerhanden.
Er bestaan heel veel mogelijke waarderingen over de 6 posities en
richtingen, gebaseerd op metingen. Maar over het algemeen worden
deze posities en richtingen dus als volgt met waarde geëerd:
BOVEN
=
BETER
(vrijer, lichter, warmte en licht, Zon, heel ver uitzicht, leven)
ONDER
=
SLECHTER
(onvrijer, donkerder, harder, rotting, dood)
VOOR
=
BETER
(verder gaan, vooruitgang, voorop zijn, voorlijk, vooruitzien)
ACHTER
=
SLECHTER
(achter blijven, achteruitgang, achterlijk, achter laten)
RECHTS =
BETER
(rechtshandigheid, handiger, recht, het gerecht, veiliger)
LINKS
=
SLECHTER
(linkshandigheid, onhandiger, gevaarlijk, link, onrecht)
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Met dat beter en slechter vanuit het Middel en Midden Mens (Ik) als
MiddelPunt is er in feite een reden gecreëerd tot specialisatie.
Specialisatie op wat “beter” voor de Mens (Ik) als MiddelPunt is. De
drie grootste en grofste vormen van specialisatie zijn:
- Spiritualiteit en godsdiensten
- Ideologie en politiek
- Wetenschap en economie
Het alleenrecht van machtsinstituten op bepaalde richtingen en posities
Opvallend is dat het er op lijkt dat de Mens (Ik) als MiddelPunt door de
loop van zijn zelfbewuste geschiedenis heeft afgesproken dat bepaalde
machtsinstituten min of meer het alleenrecht hebben op steeds twee
tegenover elkaar staande posities en daarmee richtingen. En wie het
alleenrecht heeft om te mogen passen, meten en manipuleren met
deze posities en richtingen.
In een plaatje ziet de verdeling van positie en richting door
machtsinstituten er als volgt uit:
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Dat de godsdiensten en spiritualiteit gekoppeld zijn aan de
tegengestelden van Boven en Onder is het meest eenvoudig te duiden.
Het meeste van wat dood gaat van de levende natuur verdwijnt weer in
de grond, rot daar weg. Het is daar donker, koud. Wat daar precies is
kun je nauwelijks tot niet zien. Het is er mysterieus, akelig,
beangstigend. Hoewel grotten ook veiligheid kunnen verschaffen. De
term Onderwereld is dus niet vreemd, als je de eigen, directe
leefOmgeving Wereld noemt. Ook de term Bovenwereld is zo niet
vreemd. Veel van het plantenleven groeit omhoog. Door en naar de
warmte en het licht van de Zon. Dieren en de Mens (Ik) als MiddelPunt
koesteren zich graag in de hitte van die gouden cirkel/bol daarboven.
En het licht, dat daar vandaan komt, heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt
nodig, omdat zijn ogen als zintuig niet veel kunnen registreren in het
donker. Het is niet (be)merk(ens)waardig dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt de Zon als goed beschouwt door haar ervaring met het
licht, de warmte en de energie, die dit hemellichaam aan haar schenkt.
En dat zij dit hemellichaam daarom zelfs als een god beschouwt. En
misschien is het ook niet zo (be)merk(ens)waardig dat het Nederlandse
god maar één letter scheelt van het het Nederlandse goed, het Engelse
god maar één letter scheelt van het Engelse good en het Duitse Gott
zeer veel lijkt op het Duitse gut. Ook drinkbaar water komt van boven.
Zee- en brak water drinken is zeer onverstandig, is al gebleken. En
drinkbaar water uit beken en rivieren, daarvan weet de Mens (Ik) als
MiddelPunt dat het van boven komt, in de vorm van sneeuw en regen.
Door het meten van de gebeurens daarboven, zoals de dagelijkse
bewegingen van de Zon, de Maan, de sterren en de planeten en de
schijngestalten van de Maan, wordt haar ook duidelijk, dat allerlei
andere verschijnselen en gebeurens direct om haar heen, met name
van de levende natuur, gelijktijdig mee-veranderen. Dat zij daar
afhankelijk van zijn, evenals zij zelf. Het leidt tot het steeds exacter
meten van het dag- en nachtritme, tot het meten van de
maan(d)cyclus, van de seizoenen en tot het verdere meten van de tijd.
Vooruitgaan is meer hebben dan alleen voor dit moment nodig is. Is de
zekerheid hebben dat er in tijd, en niet alleen voor vandaag, genoeg is.
Is de zekerheid hebben dat er voor morgen en voor bijvoorbeeld een
gehele Maancyclus voldoende is. Achteruitgaan is te weinig hebben,
zelfs voor het moment van nu, is zien dat de directe, eigen Omgeving
in tijd niet zolang meer kan bieden, wat je nodig hebt om te leven.
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Economie heeft daarom alles te maken met voor en achter. De
ontdekking dat door eigen handelingen de directe eigen Omgeving
langer voedsel, water en veiligheid kan bieden en dat eigen
handelingen zijn te verbeteren door "betere" lichaamsonderdelen, een
hamer in plaats van een vuist, een zaag in plaats van je eigen tanden,
leidt ertoe dat ook werktuigmakerij, technologie en wetenschap
gekoppeld worden aan vooruitgang en achteruitgang. Betere
wetenschap en betere technologie leiden tot een in principe betere
economie. En met die betere economie kun je weer betere wetenschap
en technologie ontwikkelen.
Ideologie en politiek worden meer gebonden aan links en rechts dan.
Rechts wordt, zoals al gezien, beschouwd als beter, als
betrouwbaarder, als handiger en daarom meer waard. Links wordt
gezien als slechter, als onbetrouwbaarder, als gevaarlijker, als
onhandiger en daarom minder waard. Rechts is, als gevolg daarvan,
een term, die kleine kliekjes het specialisme politiek bedrijvende
Mensen (Ik) als MiddelPunt zich graag toeëigenen. Rechtse politiek
moet wel beter zijn, toch? En rechtse politiek is ook rechtvaardiger,
toch? Tenslotte is de rechterhand rijker van belang omdat die veiliger
en beter is. Ook termen als rechten en rechtspraak zijn er prachtig mee
verbonden. Een interessante vraag om eens te onderzoeken is, waar de
term recht in de betekenis van rechtuit, rechtdoor en van rechttoe,
rechtaan en als antoniem van krom en onrecht vandaan komt.
Tenslotte zijn het allemaal door de Mens (Ik) als MiddelPunt, be-paalde
en be-perkte keuzes. Keuzes waar hij zoveel waarde aan hecht, dat hij
ze tot norm maakt en als norm(aal) beschouwt. En er van afwijken
wordt dan ook ogenblikkelijk als vreemd ervaren, als ab-normaal,
ongewoon, onbetrouwbaar en gevaarlijk.
WAARDEN EN NORMEN OP BASIS VAN AFSTAND EN TIJD
Als we kijken naar alle punten in Al-het-andere ten opzichte van de
Mens (Ik) als MiddelPunt, dan zien we dat ze niet alleen een waarde
krijgen toegekend op grond van positie en richting, maar ook van
afstand. Hoe verder weg een punt zich bevindt, hoe meer onbereikbaar, on-grijpbaar en onbe-grijpbaar het is. De gehele wetenschap
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is gebaseerd op het feit, dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf
experimenten kan uitvoeren, zelf met zijn handen kan handelen
oftewel kan manipuleren. Beide laatste termen zijn van zijn orgaan
hand afgeleid. Alle vergroving en verfijning in de technologie is in feite
gericht op de mogelijkheid om als Mens (Ik) als MiddelPunt verder te
kunnen reiken in het grote, in het ver wegge en in het piepkleine en zo
daar toch te kunnen onderzoeken en liefst ook te kunnen handelen en
manipuleren. Het doel is het bevredigen van de basisbehoefte om zo
lang en zo plezierig mogelijk te leven door andere Omgevingen te bereiken en te onderzoeken op wat deze kunnen opleveren aan
voordelen. Of het nu alleen maar gaat om die Omgevingen van hun
energiebronnen te ontdoen of om die Omgevingen te gaan bewonen en
koloniseren. Dat handelen en manipuleren gebeurt òf vanuit de directe
Omgeving door er naar te kijken en te luisteren òf door naar die
andere, ver wegge Omgeving zelf toe te gaan. Dat gebeurt met
orgaanprojecties, zoals telescopen en radiotelescopen, vanuit de eigen,
directe Omgeving of door apparaten vol met orgaanprojecties naar die
verre Omgeving toe te sturen, zoals bijvoorbeeld het al eerder
genoemde Cassini-ruimtevaartuig. Of doordat de Mens (Ik) als
MiddelPunt er zelf naar toe reist, bekend als het doen van
ontdekkingsreizen.
In feite “handelen” alle vormen van leven. De termen actie, reactie
geven dit aan. Handelen is slechts een bijzondere vorm van actie en
reactie. Niet alleen omdat het handen met een opponeerbare duim
vraagt, maar ook omdat het volgens de Mens (Ik) als MiddelPunt
zelfbewustzijn vraagt. Handelen is zelfbewust, actie en reactie gebeurt
bewust of zelfs onbewust, volgens de idee van de meeste Mensen (Ik)
als MiddelPunt. De handen van de Mens (Ik) als MiddelPunt hebben ook
geleid tot woorden als onhandelbaar, verhandelbaar, handel,
behandelbaar, handhaven enzovoorts.
Alles wat buiten handbereik is, kan derhalve niet gemanipuleerd
worden en kan daardoor nauwelijks tot niet experiment gemaakt
worden van de wetenschap. Er kan dan nog wel over nagedacht en
gefantaseerd en getheoretiseerd worden, hoe of dat misschien toch
mogelijk wel kan. Hetgeen (nog) niet gemanipuleerd kan worden,
wordt daarom of genegeerd door de meeste, materialistische
wetenschap-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt of zij streven
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ernaar om die punten in Al-het-andere toch te bereiken. Maar dat is
wel afhankelijk of men er voldoende voordeel en vooruitgang in ziet. In
eerste instantie natuurlijk voor zichzelf. Dat wordt door de Mens (Ik)
als MiddelPunt vooraf zo goed mogelijk gemeten en afgewogen. Dat
onderzoek naar BuitenAards leven, naar allerlei paranormale gebeurens
en naar Bijna-Dood-Ervaringen (ook wel Nabij-de-Dood-Ervaringen)
nauwelijks wordt gedaan, heeft niet alleen te maken met wat de
materialistische wetenschap-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt
geloven en niet geloven, maar ook met het simpele feit dat deze
onderzoeken nauwelijks tot niet de mogelijkheid bieden van handelen
en manipuleren. BuitenAards leven is te ver weg om naar te reiken, te
be-reiken. En de paranormale gebeurens en Bijna-Dood-Ervaringen zijn
te ongrijpbaar. Ze kunnen niet eenvoudig worden uitgevoerd in een
laboratorium-Omgeving en onder zelf gemaakte omstandigheden, die
het onderzoek handelbaar maken, manipuleerbaar. Materie-energie is
meer grijpbaar, handelbaar en manipuleerbaar en levert heel
eenvoudig veel sneller veel meer op.
Hoe dichterbij een punt zich bevindt, hoe meer be-reikbaar, grijpbaar
en be-grijpbaar een punt is. Punten worden op die wijze gemeten en
van een waarde voorzien. Het leidt ook tot termen als uiteinden,
extremen, bekend en onbekend en dergelijke.
Hoe verder een punt weg is van de Mens (Ik) als MiddelPunt, buiten de
reikwijdte van zijn armen en handen, des te meer tijd het kost om er
te komen. Een appel aan een boom op vijftien voeten afstand is sneller
bereikbaar dan een appel op vijftig voeten afstand. Een appel op twee
armlengtes hoogte is gemakkelijker bereikbaar dan een appel op vier
armlengtes hoogte. Een punt dat ver weg ligt, zoals de Maan, een
planeet en een ster kan volgens veel Mensen (Ik) als MiddelPunt nooit
bereikt worden en is dus de moeite niet waard om te onderzoeken.
Volgens anderen is het wel mogelijk. Alle punten in Al-het-andere
worden lijdend voorwerp van wie ze als eerste weet te bereiken, omdat
die ze ook in bezit mag nemen. Vast kunnen grijpen is waarde-vol. Niet
kunnen vast-grijpen, er geen vat op kunnen krijgen is waarde-loos. En:
Hebben is hebben.
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DE ONTWIKKELING NAAR DE HEDENDAAGSE SITUATIE,
LOUTER DOOR METEN
In grove lijn mag uit bovenstaande al duidelijk zijn hoe of wij van de
eenvoud van meten van de vroegste Mens (Ik) als MiddelPunt gekomen
zijn tot de huidige complexe metingen en berekeningen. Alles start en
blijft starten bij die eerste eenvoud. De eerste berekeningen zijn:
Groter dan (Ik), kleiner dan (Ik), sneller/langzamer dan (Ik), ver weg
van/heel dichtbij (Ik) enzovoorts. Wij zijn ons eigen instrument, ons
eigen Middel om Al-het-andere mee af te meten en mee te berekenen
en we rekenen er vanuit ons eigen MiddelPunt ook mee af. Dat doen
wij dus zowel in cijfers als ook in onze taal en bewoordingen.
Vergelijken is de eerste vorm van meten. Deduceren en induceren zijn
daarop gebaseerd en ook associëren en combineren. Deze termen
worden alle eigenschappen genoemd voor rationele intelligentie, denkintelligentie. Daar horen echter ook intuïteren en fantaseren bij. Wat
met name de in materie-alleen gelovende wetenschappers en hun
(vrijwillige) huurlingen, de skeptici met een k (lees: betweters) ten
stelligste zullen ontkennen.
Uiteindelijk leidt dit vroegste, eenvoudige meten, dit waarden hechten
aan, dit waarde-eren en norm-eren van de vroegste Mens (Ik) als
MiddelPunt tot de hedendaagse werkelijkheid, waar wij met 7,5 miljard
mensen een schier eindeloze veelvoud van metingen hebben
ontwikkeld, welke zich uiten in fantasieën, ideeën, geloven,
wetenschappen, technieken en technologieën. In feite een fantastische
verweving van onder, boven, links, rechts, voor en achter. Al deze
metingen hebben tot doel om de Mens (Ik) als MiddelPunt zoveel
mogelijk de kans te geven om zo lang mogelijk te overleven en veilig
te zijn in zijn directe, eigen leefOmgeving en dat zo plezierig mogelijk.
We waarde-eren en norm-eren elk moment van de dag letterlijk Alles,
ook elk familielid, elke buurman, elke stam-, elke dorps- en landgenoot
en zelfs onszelf. En elke stam, elk dorp, elke stad, elk land en elke unie
heeft weer andere manieren en vormen van meten dan alle andere
stammen, dorpen, steden, landen en unie's, en andere termen om deze
metingen te benoemen. Elke nieuwgeboren Mens (Ik) als MiddelPunt
moet deze metingen, waarden, waarde-eringen, waarderingen en
normeringen opnieuw aanleren. Afhankelijk van waar de Mens (Ik) als
MiddelPunt geboren wordt op de planeet Aarde, zijn de beelden en
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woorden, de metingen en waarderingen en normeringen, gebaseerd op
die van zijn ouderen en voorouderen en verschillen ze afhankelijk van
de geboorteOmgeving. Ook hier zien wij dat de ontogenese de
fylogenese volgt en/of moet volgen.
We beschouwen over het algemeen ons eigen meetinstrumentarium
ook nog eens als beter en die van de ander als minder goed. Totdat we
menen dat door samen te werken we er zelf beter van kunnen worden
en er dan wel afspraken over willen maken. Maar de berekening in het
achterhoofd blijft: Als we er zelf maar langer en plezieriger door
kunnen overleven en voortbestaan, die andere hoeft niet per se ook
langer en/of plezieriger te overleven en voort te bestaan.
Al dit meten is niet alleen afkomstig uit het zelfbewustzijn van de Mens
(Ik) als MiddelPunt. Zoals eerder beschreven is berekening evenzeer
aanwezig in elke vorm van leven, in elke vorm van bewustzijn.
Uiteindelijk leidt dit meten ook tot het meten hoe politiek links of
rechts iemand is. Hoe diepgelovig of ongelovig in iets. Hoe heilig of
schijnheilig. Hoe slim, intelligent of hoe achterlijk. Dat alles meet de
Mens (Ik) als MiddelPunt dus door simpelweg te vergelijken met en
meten vanuit zichzelf. Het leidt tot Tesla's, Sieverts, Quadriljoenen,
Meters, Yards, Feet, Nanometers en Joules en allerlei andere meeteenheden en meet-formules. Van eenvoud naar veelvoud. En in en
door deze steeds toenemende veelvoud ontstaat een steeds
toenemende verwarring voor elke Mens (Ik) als MiddelPunt. Wat te
kiezen? Wanneer? Waarom? Hoe? Hoeveel? Met wie? Waar? Waar moet
hij grenzen stellen om tot een besluit te komen? Welke grenzen stelt
hij om tot een besluit te komen? Wat zijn de grenzen aan wat hij wil
weten, aan wat hij wil geloven? Grenzen, die veelal gebruikt worden
om niet ten onder te gaan aan de verbijsterende uitgebreidheid aan
metingen. Een uitgebreidheid, die ondermeer het gevolg is van een
steeds verder toenemende versnippering van de eenvoud naar een
veelvoud van specialismen, subspecialismen, subsubspecialismen
enzovoorts.
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Bovenstaand plaatje toont kort en krachtig de ontwikkeling aan van
concreet meten vanuit het eigen menselijke MiddelPunt naar abstract
meten in de wis- en meetkunde. Alle abstracte metingen zijn in feite
nog altijd gebaseerd op datzelfde MiddelPunt, de Mens (Ik).
VERREGAAND METEN
Is die verwarring nog wel te ontwarren? Ja, er zijn twee
mogelijkheden. De eerste is, dat elke Mens (Ik) als MiddelPunt zichzelf
besluit op te sluiten binnen zeer nauwe en enge normen, waarden en
andere tot wet gemaakte metingen en daarbij probeert elke andere
Mens (Ik) als MiddelPunt te dwingen deze enge en nauwe norm(aal)verdeling ook te accepteren, als de enige Werkelijkheid, de hele
Werkelijkheid en niets dan de Werkelijkheid. Lukt dat niet goedschiks
(het is voor je eigen bestwil, het is voor het grotere goed), dan maar
kwaadschiks. Door martelen, moord, doodslag, oorlog, slavernij en vele
167

WonderWegenWandelaars
andere vormen van agressie. Dit is wat de meeste Mensen (Ik) als
MiddelPunt beschaven noemen. Het heeft geleid tot de meest
verregaande meetwedstrijd tot nu toe voor de individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt. De meetwedstrijd tussen aan de ene zijde het eigen
individuele overleven en voortbestaan en dat van de eigen bloedlijn
(=familie), stam en het “eigen” land en/of de eigen spirituele en
godsgeloven en aan de andere zijde alle anderen en Al-het-andere.
De tweede mogelijkheid is, dat de Mens (Ik) als MiddelPunt besluit
daadwerkelijk te gaan samen-werken, samen-leven en samen-delen
met alle anderen en Al-het-andere op Aarde. Om als mensheid in haar
geheel en als elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt daarin als een
gelijke te overleven en voort te bestaan. Dat gebeurt op allerlei
terreinen al voort-durend. Bijvoorbeeld door de standaardisering van
de meter. En bijvoorbeeld door het overstappen op één munt- en
rekeneenheid, zoals de Euro. Maar er is ook een standaardisatie nodig
voor en eenvoud over wat elke Mens (Ik) als MiddelPunt nodig heeft,
om individueel en gezamenlijk te kunnen overleven op onze planeet
Aarde. Een standaard die gebaseerd kan zijn op de basisbehoefte van
elke vorm van leven, inclusief de Mens (Ik) als MiddelPunt van zo lang
en zo plezierig mogelijk te leven. In het laatste deel zal ik daar
uitgebreid op ingaan.
Hoewel er steeds opnieuw en nieuwe standaardisaties worden bedacht
op allerlei gebied van mathematica tot politiek, landsbelang en
multinationaal koloniserend bedrijfsbelang, houden die nauwelijks tot
geen enkele rekening met elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt.
Ze dienen slechts voor de zogenaamd rijker van belang zijnden, kleine
(en meestal familie)kliekjes en wat grotere groeperingen Mensen (Ik)
als MiddelPunt, die zich zogenaamd “één volk” of zogenaamd “één
geloofsgemeenschap” noemen, en gaan ten koste van alle anderen en
Al-het-andere, de Omgeving. Om enkele voorbeelden te noemen,
wordt tegenwoordig gesproken over de “Ecologische voetafdruk”5 en de
“Codex Alimentarius”.6
De vraag daarbij is altijd weer: Met welk doel wordt een
standaardisatie, een samen-werking, een samen-leving doorgevoerd?
Het antwoord is helaas, met het doel om er zelf in eerste instantie en
bovenal op vooruit te gaan. De Mens (Ik) als MiddelPunt meet dat dit
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zijn plek, positie, macht, status, aanzien en directe, eigen
(leef)Omgeving zal verbeteren. In hoeverre hij geïnteresseerd is in het
feit dat ook anderen er op vooruit zullen gaan en/of er mogelijk op
achteruit zullen gaan? En inhoeverre hij geïnteresseerd is in het feit dat
de Omgeving van zichzelf of van anderen uit balans gebracht wordt?
Misschien zegt het feit dat vrijwel niemand bij het meten tot de
conclusie komt, dat elke Mens (Ik) als MiddelPunt van gelijke waarde
is, gelijkwaardig is, voldoende. De steeds verdergaande metingen,
zowel naar het kleine als naar het grote, leiden tot steeds weer nieuwe
specialisaties. Veel van de Mensen (Ik) als MiddelPunt, die deze
specialisaties uitvoeren zijn geneigd hun specialisatie als rijker of zelfs
het rijkst van belang te beoordelen en te beschouwen.
Mensen (Ik) als MiddelPunt hebben zich eerst in kleine en dan in steeds
grotere groepen en groeperingen verzameld om zichzelf te beschermen
tegen Al-het-andere. Tegen Al-het-andere dat als vreemd en als
vreemdeling en daarom als gevaarlijk wordt beschouwd, beoordeeld,
veroordeeld en bevooroordeeld. Dat leidde tot groeperingen met een
gezamenlijke norm(aal)verdeling land, natie of staat genoemd. Toch
zijn er over allerlei landsgrenzen heen al heel lang Mensen (Ik) als
MiddelPunt gekozen en geaccepteerd als de rijkst van belang zijnde
Mensen (Ik) als MiddelPunt. Mensen (Ik) als MiddelPunt, die als
specialismen bepaalde beroepen en functies uitvoeren of deze door
zogenaamd ander gekleurd bloed erven. Het beroep voetballer is niet
alleen rijk van belang voor heel veel landsgroeperingen, maar is ook
verworden tot handelswaar. Er kan mee gehandeld worden over
landsgrenzen heen. Hetzelfde geldt voor vele zogenaamd professioneel,
als beroep uitgeoefende sporten. Nog studerende Mensen (Ik) als
MiddelPunt worden uitgenodigd om in andere landsgroeperingen te
komen leren en blijken zij de landsgroepering een voorsprong te
kunnen geven in kennis, kunde en daaruit voortvloeiende technologie,
dan worden ze gekocht om te blijven en landgenoot en
groeperingsgenoot te worden. Hun kennis en kunde zijn daarmee ook
handelswaar. Terwijl de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt van een
landsgroepering nauwelijks tot niet de eigen landsgrenzen mogen
overschrijden, laat staan verlaten, worden specialisten als diplomaten
en politici niet alleen op de meest snelle en eenvoudigste wijze over die
grenzen heen geholpen. Maar ze krijgen zelfs diplomatieke immuniteit
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en onschendbaarheid voor het overtreden van de wetten, normen en
waarden van de norm(aal)verdeling, die geldt in de landsgroeperingen,
die zij bezoeken. Wetten, normen en waarden, die wèl leiden tot
straffen, als zij worden overtreden door de meeste Mensen (Ik) als
MiddelPunt van die landsgroeperingen zelf. Dan is er de steeds meer
verouderende en eigenlijk al antieke groepering van adellijke Mensen
(Ik) als MiddelPunt, van baron en graaf tot prinses, koningin, keizer,
maharadja en sjeik, tsaar en kalief, die onderdeel zijn van een
generationele ander-gekleurd-bloedsgroepering, die dezelfde immuniteit en meer privileges toebedeeld krijgen. Dit gelt ook voor veel
zogenaamd rijk van belang zijnde verkondigers van godsgeloven. En
sinds de Industriële Revolutie is daar de multinationaal koloniserende
ondernemer en industriëel bij gekomen. Hoe meer bezit die heeft, hoe
wijder open de armen gaan als hij een bezoek brengt aan andere
landsgroeperingen en daar een deel van zijn multinationale bedrijf wil
vestigen, waar bezitlozen en vluchtelingen van andere landsgroeperingen met hand en tand worden geweerd, zelfs als die uit puur
behoud voor eigen leven in feite om asiel verzoeken.
Het meten en berekenen is voort-durend gericht op de bevrediging van
die ene basisbehoefte: Zo lang en zo plezierig mogelijk te kunnen
overleven en voortbestaan. Dat gaat zelf zo ver dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt probeert te berekenen hoe of hij beter af is: Met méér
soortgenoten of minder. Van individueel tot op planetair niveau wordt
daar dagelijks over nagedacht, wordt het nagemeten en wordt het
berekend en wordt er tenslotte naar gehandeld en mee gemanipuleerd.
Wat is beter? Met een onbe-paald en onbe-perkt aantal Mensen (Ik) als
MiddelPunt op de planeet Aarde leven of in het zogenaamd “eigen”
land? Of met een be-paald en be-perkt aantal Mensen (Ik) als
MiddelPunt?
Zo werd voor de landsgroepering China door enkelen, zogenaamde
leidinggevenden of leiders, bijvoorbeeld besloten tot een “één-kindper-twee-ouders”-wet, terwijl ook al was besloten dat mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt rijker van belang zijn dan vrouwtjesMensen
(Ik) als MiddelPunt. Wat tot gevolg heeft dat letterlijk heel veel
pasgeboren vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt werden vermoord tot
er één mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt werd geboren, zodat aan de
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wet en aan de fantasie dat een mannetjesMens (Ik) als MiddelPunt
rijker van belang is dan een vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt wordt
voldaan. En in een ander zogenaamd “land” of beter een “vereniging
van staten” staan sinds 1979 een paar zogenaamde gidsstenen met
daarop een aantal regels en wetten, “toevallig” precies en mooi
afgerond op 10, waarop een eerste, èchte menselijke beschaving zou
moeten zijn gebaseerd.

Georgia Guidestones7
01. Maintain humanity under 500,000,000 - In perpetual balance with
nature
01. Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 - In eeuwige balans met de
natuur
02. Guide reproduction wisely - Improving fitness and diversity
02. Begeleidt voortplanting verstandig - Geschiktheid en diversiteit
bevorderend
03. Unite humanity with a living new language
03. Verenig de mensheid door middel van een levende, nieuwe taal
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04. Rule passion - faith - tradition and all things with tempered reason
04. Regeer passie - geloof - traditie en alle dingen met gematigde rede
05. Protect people and nations with fair laws and just courts
05. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken
06. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world
court
06. Laat alle naties intern regeren en externe geschillen in een
wereldrechtbank oplossen
07. Avoid petty laws and useless officials
07. Voorkom kleinzielige wetten en nutteloze ambtenaren (autoriteiten)
08. Balance personal rights with social duties
08. Balanceer persoonlijke rechten met sociale plichten
09. Prize truth - beauty - love - Seeking harmony with the Infinite
09. Prijs waarheid - schoonheid - liefde - Zoekend naar harmonie met de
Oneindigheid
10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for
nature
10. Wees geen kanker voor de Aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat
ruimte voor de natuur
En hoewel deze wetten, regels of geboden niet direct alle als negatief
en een aantal zelfs als zeer positief zullen worden ervaren, is elk gebod
aan allerlei interpretaties onderhevig, omdat Mensen (Ik) als
MiddelPunt alle hun eigen LevensloopBepaalde Werkelijkheid hebben.
Wat betekent bijvoorbeeld de mensheid handhaven onder 500.000.000
Mensen (Ik) als MiddelPunt? Dat er op dit moment dus 7.000.000.000
(7 miljard) teveel zijn, volgens deze gids. Of hebben de makers van
deze gidsstenen per ongeluk een bikfoutje gemaakt en één 0 vergeten?
Tenslotte was het aantal Mensen (Ik) als MiddelPunt rond 1980 nog
onder de 5 miljard. Zo niet, hoe gaat dat dan worden opgelost? En hoe
snèl? En welke kleinere en grotere groeperingen Mensen (Ik) als
MiddelPunt hebben dan wèl het recht om hun bloedlijn te mogen laten
blijven voortbestaan generatie na generatie en welke níét? Er zijn
zogenaamde “landen” en “naties”, die al meer dan 500.000.000
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Mensen (Ik) als MiddelPunt tellen. Vele andere zogenaamde “landen”
en “naties” zitten dik onder dat aantal. Betekent het dat er één zo’n
groot en zogenaamd land aan Mensen (Ik) als MiddelPunt verkozen
wordt boven alle andere? Of wordt er gekozen op basis van wat men
gelooft? Moeten al die 500.000.000 Mensen (Ik) als MiddelPunt
bijvoorbeeld christen zijn of jood? Of mogen er in ieder geval geen
atheïsten onder hen zijn? Of moet men bijvoorbeeld een
intelligentiequotiënt hebben van tenminste 120? Of wordt er toch ook
gekeken naar het emotionele quotiënt en het sociale quotiënt? Of gaat
het toch weer om ras en kleur? Een mensheid van 500 miljoen mag
nog veel lijken, maar het maakt een veel grotere kans om volkomen
uitgeroeid te worden door iets in Al-het-andere en/of door zichzelf. Een
mooi voorbeeld van dat laatste is ooit beschreven door Gore Vidal 8 in
zijn uit 1978 daterende boek “Kalki”.9 Een ander voorbeeld is het
gebrek aan diversiteit, dat kan ontstaan in het menselijke
genenmateriaal. Vandaar waarschijnlijk dat tweede gebod. Maar voor
vele Mensen (Ik) als MiddelPunt klinkt dat, volkomen logisch, als een
herhaling van wat tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond in
Duitsland. Kan het zijn dat de zogenaamde Grijzen niet meer zijn dan
Mensen (Ik) als MiddelPunt uit een verre toekomst van de mensheid,
die terugkomen in de tijd om dit probleem van gebrek aan diversiteit in
het genenmateriaal op te lossen? En is het daarom dat er genenbanken
voor plant, dier en Mens (Ik) als MiddelPunt zijn gebouwd?
Maar omgekeerd is het de politiek en het beleid van veel
godsgeloofverkondigers en later ook van “natieleiders” Mensen (Ik) als
MiddelPunt te verplichten zoveel mogelijk kindMensen (Ik) als
MiddelPunt te maken. Omdat op die manier de veiligheid en de
zekerheid van het voortbestaan van de eigen kleine of grotere
groepering van “gelijkgezinden” versterkt kan worden. Volwassen
Mensen (Ik) als MiddelPunt met meer en veel kindMensen (Ik) als
MiddelPunt zijn veel beter verzekerd en beveiligd voor de periode in
hun leven, dat zij zelf door ouderdom minder goed voor zichzelf
kunnen zorgen. Zogenaamde godsgeloofverkondigers en “natieleiders”
misbruiken dit om grote hoeveelheden kindMensen (Ik) als MiddelPunt
per ouderpaar te propageren en promoten om zo het eigen godsgeloof
en de eigen “natie” letterlijk te kunnen uitbreiden en versterken.
KindMensen (Ik) als MiddelPunt, die vanaf hun geboorte worden
opgevoed en onderwezen in het enige, èchte en ware geloof en in de
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enige, èchte en ware manier van een samen - leving, het “eigen” land.
Zo verworden al die (kind)Mensen (Ik) als MiddelPunt van al die landsen geloofsgroeperingen tot niet veel meer dan bezit van het “eigen”
land en het “eigen” geloof. En de zogenaamd rijker van belang zijnde
Mensen (Ik) als MiddelPunt mogen als godsgeloofsleiders en “natieleiders” be-palen en be-perken wat ze moeten doen en wat ze wel en
vooral niet mogen doen als slaaf, horige, lijfeigene, arbeider, baanloos
verplicht vrijwilliger, onderdaan, burger, nederlander, afghaan, iranees,
christen, moslim, hindoestaan enzovoorts. Hoe meer kindMensen (Ik)
als MiddelPunt er worden gemaakt, tien tot zelfs twintig per “hoeksteen
van de samenleving” zijn geen uitzondering, des te meer kunnen er
ook worden ingezet tegen (de wapens van) de vreselijke andersgelovenden en de afschuwelijke andere samen - levingen (families,
stammen, dorpen, “landen” en “naties”) en ter uitbreiding van de eigen
Omgeving door het stelen van alle bezittingen van die anderen.
METEN EN BEREKENEN MET GODSGELOOF
De 10 geboden van de zogenaamde gidsstenen kennen hun voorbeeld
in de 10 geboden, die al meer dan 2000 jaar door drie grote
geloofsgroeperingen toegepast worden. Drie grote geloofsgroeperingen, die in exact dezelfde mannetjesgod geloven, maar die
desondanks als aartsvijanden van elkaar al tenminste voor diezelfde
tijdsperiode elkaar vermoorden, verkrachten en met elk middel dat hen
ter beschikking komt kapot maken. Hoe of hierin gemeten wordt met
meerdere maten vanuit het eigen MiddelPunt mag wel blijken door de
10 geboden van de christenen, de moslims en de joden eens onder
elkaar te zetten, zoals hieronder, overgenomen uit het artikel “Tien
geboden” van de Nederlandstalige Wikipedia:10
Christelijke 10 geboden:
De tekst in de Statenvertaling luidt als volgt (nummers zijn verzen):
1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2. Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
3. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
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4. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in
den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren
onder de aarde is.
5. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan
het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden
onderhouden.
7. Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE
zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
8. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
9. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10. Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk
doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw
dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag,
en heiligde denzelven.
12. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de
HEERE uw God geeft.
13. Gij zult niet doodslaan.
14. Gij zult niet echtbreken.
15. Gij zult niet stelen.
16. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch
zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat
uws naasten is.
De 10 geboden volgens de christelijke subsekte katholicisme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
Eer uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen onkuisheid doen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Gij zult geen onkuisheid begeren.
Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.
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De joodse 10 geboden:
In de joodse traditie wordt niet gesproken van geboden, maar van woorden: de
Hebreeuwse aanduiding ‘aseret ha-dibrot betekent "de tien woorden".
Men hanteert de volgende indeling:
1. Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5. Eert uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet moorden.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Men verdeelt de woorden soms als 1 + 3 + 3 + 3: éen afgezonderd (heilig) woord, drie met
betrekking tot de relatie tussen mens en God, drie met betrekking tot de verhouding tot de
naaste en drie met betrekking tot het innerlijk van de mens.
10 geboden van de moslims:
De tien geboden in de Koran zijn te vinden in Al-Anaam 6:151-153 en Al-Israa 17:22-39.
De verzen Al-Anaam 6:151-153 luiden als volgt:
“Zeg O Mohammed: ‘Kom, ik zal u verkondigen, welke onschendbare/heilige grenzen
jullie Ontwikkelaar tot perfectie jullie heeft opgelegd:
1. Dat jullie Hem met niets vergelijken/goddelijke macht naast Hem geven. (Dat jullie
aan Hem niets als metgezel mogen toevoegen).
2. Dat jullie je ouders goed behandelen/hun tekorten aanvullen. (Wees goed voor jullie
ouders).
3. En dood jullie kinderen niet uit armoede. Wij zijn het, Die voor jullie en voor hen
zorgen. (Dat jullie je kinderen niet mogen doden uit vrees voor armoede).
4. Benader schadelijk immoreel gedrag niet (la taqraboe al-Fawahisha), hetzij in het
openbaar of in het geheim. (En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de
verborgene).
5. Dat jullie geen enkele mens doden, omdat God deze heilig/onschendbaar heeft
verklaard), behalve via het recht. Dit is wat Hij jullie heeft bevolen, opdat jullie je
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verstand/begrip gebruiken.(En doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard,
tenzij volgens het recht, Dat draagt jullie Heer op; misschien zullen jullie verstandig
worden).
6. En benader niet het eigendom van de wezen, behalve ten goede voor hen, totdat hij/zij
volwassen is. (En nadert het bezit van de wees niet, tenzij op ten wijze die meet
voordeel (aan de wees) geeft, totdat hij de volwassenheid bereikt).
7. En geef de volledige maat/balans met eerlijke rechtvaardigheid . Wij belasten geen
persoon boven zijn/haar vermogen. (En geeft de volle maat en vult de weegschaal met
het gelijke gewicht. Wij (Allah) belasten niemand dan volgens zijn vermogen).
8. En wanneer jullie spreken, wees dan onpartijdig/rechtvaardig, zelfs wanneer het
iemand betreft die dicht bij jou staat (familie, buren, vrienden etc).
9. En vervul het verbond van God. Dit is wat Hij jullie heeft opgedragen, zodat jullie er
van kunnen leren.
10. En dit is Mijn rechte pad van rechtvaardigheid. Volgt het daarom en volg geen andere
wegen [van onderdrukking en geweld] anders zullen deze jullie van Zijn pad [van
vrede] afdwalen. Dit is wat Hij jullie heeft opgedragen, zodat jullie
rechtvaardigheidsbewust worden”.
De Koran breidt de geboden nog verder uit in Al-Israa 17:22-39, voegt nog twee extra
regels toe en sluit met het eerste fundamentele gebod waarin uitdrukkelijk wordt
opgedragen geen goden naast God aan te nemen.
Hoewel er veel min of meer gelijke geboden zijn, zijn er ook een aantal
opvallend verschillend. Verschillen, die rustig als meetverschillen kunnen worden beschouwd en leiden tot duidelijk andere norm(aal)verdelingen. Ten eerste het zeer grote verschil tussen de moslimgeboden en die van de joden en christenen met betrekking tot
kinderen. De moslim-geboden benoemen kinderen en weeskinderen,
waar die van de joden en christenen alleen spreken over het eren van
de ouders. Ten tweede geven de moslim-geboden ook informatie over
hoe om te gaan met rechtvaardigheid, met balans en met maat en hoe
om te gaan met het bezit, zelf dat van de kinderen en wezen. De
geboden van de joden en de christenen spreken letterlijk nergens van
balans en maat en rechtvaardigheid, wat de deur wijd open laat voor
de kapitalistische economie en de gevolgen daarvan: Kapitalistisch
extremisme en kapitalistisch terrorisme. Opvallend is ook hoe de
subsekte van de christenen, katholieken genaamd, blijkbaar meer
problemen hebben met sexualiteit dan de sekte van de christenen zelf.
Intrigerend is ook, dat in het laatste gebod van de christelijke 10
geboden wel zeer duidelijk wordt, dat deze geboden bestemd zijn voor
177

WonderWegenWandelaars
alleen mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt en dat er sterk in doorklinkt hoe niet alleen de os en de ezel bezit zijn, maar ook de dienstknecht, de dienstmaagd en de vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt.
Wat alle drie godsgeloven gemeen hebben, is dat hun god een
mannetje is. Hoewel dat het minst duidelijk is in de 10 geboden van de
joden, iets duidelijker in die van de moslims en het meest duidelijk, tot
zelfs in kapitaal op ons toegeschreeuwde letters toe, van die van de
christenen.
De Mens (Ik) als MiddelPunt kent biologisch gezien twee weinig
duidelijk onderscheidbare sexen: Vrouwtjes en mannetjes. Met twee of
meerdere goden kun je de sexen nog verdelen over die goden. Maar
met maar één god zou die in feite geen sexe of geslacht moeten
hebben. Tenslotte zal hij of zij zich nooit voortplanten, althans niet met
andere goden, want die zijn er niet. Maar toch vindt de Mens (Ik) als
Middelpunt, of beter het mannetje daarvan, dat die god niet alleen een
sexe moet hebben, maar dat het ook het mannelijk geslacht moet
hebben.
Deze keuze heeft al meer dan 2000 jaren ongelooflijk kleinzielige en
respectloze gevolgen gehad voor de vrouwtjes van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. De mannetjes van de Mens (Ik) als MiddelPunt van deze
drie geloven staan namelijk, volgens die mannetjes zelf natuurlijk, veel
dichter bij die mannetjesgod, kunnen hem daarom natuurlijk ook veel
beter begrijpen en be-palen en be-perken daarom letterlijk alles wat de
vrouwtjes wèl mogen en niet mogen en vooral ook wat ze moeten. Dat
geloof, die fantasie en deze theorie wordt na meer dan 2000 jaar nog
altijd verspreid en gehandhaafd. Als dat niet berekenend is?
Van de Nederlandstalige Wikipedia uit het artikel “Kosmogonie”:
Opvallend (…) is dat onze Europese voorouders, evenals de oude Indiase
filosofie, aanvankelijk het onzijdige geslacht gebruikten voor de aanduiding
van grote 'godheden'. Pas na de kerstening gebruiken de Noordse volkeren
een woord voor 'god' dat mannelijk is, en dan nog alleen voor de
christelijke God. Voor het eigen pantheon blijft een woord voor 'god'
dienen dat onzijdig is.
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Evenzo had men het in India over het onzijdige brahman als oeressentie of
oersubstantie waarmee en waarin en waardoor alles in een nooit begonnen
en nooit eindigende altijd bestaande cyclus vorm aanneemt en daarna weer
vorm verliest: perioden van Kalpa, Yuga, Mavantara, Pralaya.11
Kortom, deze drie geloven, die in exact dezelfde mannetjesgod
geloven, hebben niet alleen al 2000 jaar lang elkaar’s geloof
vergeleken en gemeten, gewogen en te licht bevonden, maar ook
voortdurend geconcludeerd dat hun eigen geloof “beter” en meer
waard is en dat van de anderen “slechter” en minder waard. Ze hebben
ook binnen die geloven hun eigen medegelovenden op berekenende
wijze beoordeeld en veroordeeld. MannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt
zijn rijker van belang dan vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt. En
kindMensen (Ik) als MiddelPunt moeten wel hun ouderMensen (Ik) als
MiddelPunt eren, maar niet vice versa. Daarbij zijn godsgeloofsleiders,
dat wil zeggen deskundigen die hun beroep hebben gemaakt van het
godsgeloof, volgens de metingen alle rijker van belang dan de “leek”
(iemand die niet deskundig en niet ingewijd is op een bepaald gebied,
dat wil zeggen niet gespecialiseerd). De laatsten zijn alle Mensen (Ik)
als MiddelPunt, die geen functie of beroep hebben in het geloof. En
onder de godsgeloofsleiders bestaat tenslotte nog eens een gemeten
en berekende hiërarchie van steeds rijker van belang zijnde en hogere
geloofsfuncties en -beroepen.
DE UITBREIDING VAN DE MENSELIJKE OMGEVING
De uitbreiding van de Omgeving
van de individuele Mens (Ik) als MiddelPunt
De daadwerkelijke Omgeving van de Mens (Ik) als MiddelPunt is in feite
niet groter en verder reikend dan hij kan zien, horen, ruiken, proeven
en voelen. Die Omgeving groeit ook mee met de groei van de Mens
(Ik) als MiddelPunt zelf van pasgeborene tot volwassene. En de
Omgeving is daarnaast meestal niet groter dan de individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt zich eigen wil en kan maken. Zo maakt elke Mens
(Ik) als MiddelPunt vanaf zijn geboorte een Omgevingsuitbreiding mee.
Voor de baby, de peuter, de kleuter, het basisschoolkind, de puber, de
adolescent en de volwassene geldt over het algemeen een steeds
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uitgebreidere Omgeving als zijn leefterrein; zowel letterlijk als figuurlijk
en zowel materialistisch als spiritualistisch.

Bovenstaand plaatje toont één mogelijke Omgevingsuitbreiding van
een Mens (Ik) als MiddelPunt. Afhankelijk van waar zij geboren wordt
en of de Mens (Ik) als MiddelPunt een jongetje of meisje is zal de
uitbreiding van de Omgeving verschillen.
Kinderen, die gaan ontdekken hoe veel groter de Omgeving is buiten
hun directe eigen Omgeving proberen zichzelf vaak zelfbewust in die
veel wijdsere Omgeving te plaatsen door zich bijvoorbeeld als volgt
voor te stellen: Ik ben Pietje Puk, van de Leefstraat 11, Ons Dorp,
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provincie Groot, land Groter, Aarde, Zonnestelsel, Universum. Van deze
steeds wijdsere Omgeving heeft elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt, althans tot op dit moment, drie Omgevingen gemeen: Het
Universum, het Zonnestelsel en de Aarde. Veel minder Mensen (Ik) als
MiddelPunt leven in het land Groter, nog minder in de provincie Groot,
slechts enkele honderden leven in Ons Dorp en op de Leefstraat
nummer 11 leven maar 5 Mensen (Ik) als MiddelPunt. Twee ouders en
drie kinderen. De drie kinderen worden opgevoed door dezelfde ouders,
maar hun ervaringen zijn desondanks van meet af aan al zeer
verschillend. Dat komt ondermeer omdat van meet af aan hun
Omgeving sterk verschilt. De één heeft een jongere broer en een nog
jongere zus. De ander heeft een jongere zus en een oudere broer. Het
meisje wordt anders behandeld en opgevoed dan de jongens. Dat
begint in de Nederlands taal al taalkundig door dat voor de
vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt een verkleinwoord wordt gebruikt:
meisje. Ongeacht of zij de jongste is of de oudste. En afhankelijk van
de specialistisch spiritualistische en/of materialistische geloofsovertuiging, die de ouders toepassen worden mannetjesMensen (Ik) als
MiddelPunt en vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt vrijwel altijd ook
anders opgevoed, met als gevolg zeer verschillende ervaringen.
Wat elke opgroeiende, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, geboren
ergens op een plek op Aarde van meet af aan dus aan ervaringen en
belevingen kan opdoen bij de uitbreiding van haar Omgeving is heel
sterk gebaseerd op wat haar familie en andere groepsgenoten, de
stam, het dorp, de stad, het land al heeft gedaan met en vastgelegd
als de Omgeving. Bij elke Omgevingsuitbreiding van baby naar peuter
naar kleuter naar schoolkind enzovoorts is elke Omgeving be-paald en
be-perkt door het nestelgedrag van haar meest directe soortgenoten,
in de vorm van de plaatselijke en tijdsgebonden norm(aal)verdeling.
Daarnaast is de Omgevingsuitbreiding van de Mens (Ik) als MiddelPunt
ook gebaseerd op wat de familie, de stam en het “eigen” land wenst te
bereiken, niet alleen voor hun individuele kindMensen (Ik) als
MiddelPunt, maar ook voor hun specifieke en speciale groepering van
Mensen (Ik) als MiddelPunt.
Hoe verschillend de ervaring van de Omgeving daarbij ècht is voor
elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, omdat elke Mens (Ik) als
MiddelPunt alleen vanuit zijn eigen punt die Omgeving, en daarmee de
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Totale Werkelijkheid, kan ervaren, kan duidelijk gemaakt worden door
eens op andere wijze te kijken naar ééneiige tweelingen. Hieronder
twee eenvoudige voorbeelden waarom zelfs de Levensloopbepaalde
Werkelijkheden van ééneiige tweelingen al zeer verschillend zullen zijn
en worden:

Een ééneiige tweeling A en B zit tegenover elkaar aan een tafel in een
kamer. Vraag de tweeling nu eens naar links te wijzen en beiden zullen
een andere richting inwijzen. Het zelfde geldt voor rechts. En ook voor
voor en achter. A ervaart de deur links van zich, B rechts. Voor A
bevindt het raam zich rechts achter hem, voor B bevindt het raam zich
links voor hem. Terwijl A geen enkel uitzicht naar buiten de kamer
heeft, heeft B dat wel. Het raam staat open en hoewel het een zonnige
dag is, staat er ook een fris windje, die door de kamer trekt van het
raam naar de deur. A heeft hierdoor last van een irritante tocht op zijn
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rug en in zijn nek, terwijl B juist geniet van het briesje dat nu en dan
over zijn gezicht streelt. Met slechts enkele details is de gewaarwording
en de ervaring van de Omgeving kamer zelfs voor een ééneiige
tweeling dus al veel verschillender, dan de Mens (Ik) als MiddelPunt
zich realiseert. Stel dat deze tweeling ook nog eens ouders heeft, die
om beiden uit elkaar te houden, A en B verplicht altijd dezelfde plek
aan de eettafel te hebben en ook vrijwel altijd het raam open hebben.
A kan dan wel eens een nek- en rugprobleem ontwikkelen, terwijl B
veel beter op de hoogte is, van wat en wie er allemaal door de straat
gaat buiten het raam.
In onderstaand plaatje staat ééneiige tweeling A en B met hun collega
C en Werkgever W in een kantoorruimte. A staat tussen zijn collega C
en B in. B staat tussen A en zijn werkgever W in. Allen staan met hun
gezicht naar het raam gewend. A voelt zich zowel links als rechts
gesteund door een collega, waarvan er één zelfs zijn broer is. B heeft
die ervaring minder, voelt zich minder op zijn gemak met Werkgever W
direct rechts van hem. Met name omdat W één van die werkgevers is,
die niet alleen denkt dat werkgevers rijker van belang zijn dan
werknemers, maar dat ook voortdurend duidelijk laat blijken aan zijn
werknemers. C is een vrouwelijke collega, waar zowel B als A een
oogje op hebben. En B is dan ook enigszins jaloers, omdat A direct
naast C staat. De reden dat zij zo op een rijtje staan is dat de
werkgever tijdens een cursus een aantal methoden heeft geleerd hoe
rijk van belang het is om al zijn werknemers met de neuzen in dezelfde
richting te krijgen voor zijn bedrijf. Elke ochtend wordt daarom
verplicht een aantal oefeningen uit die cursus gedaan. En ook
werkgever W houdt voor de tweeling een vaste plek aan. Ergo: Ook
hier zal de LevensloopBepaalde Werkelijkheid van A anders worden dan
die van B. Maar zelfs één keer zo’n ervaring kan al leiden tot allerlei
verschillende gevoels-, gedachten- en handelings(re)acties, die
daarnaast ook nog eens verschillend worden opgeslagen in het
geheugen.
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Tenslotte: Geen één Mens (Ik) als MiddelPunt kan ooit letterlijk staan
waar een andere Mens (Ik) als MiddelPunt staat. Wat men wel
propageert met het gezegde om eens in andermens’ schoenen te gaan
staan. Als men exact het zelfde standpunt inneemt, is dat op een later
of een vroeger tijdstip. En staat men daar, dan hoeft men zeer zeker
noch letterlijk noch figuurlijk het zelfde gezichtspunt te hebben. Laat
staan dezelfde ervaring.
De Mens (Ik) als MiddelPunt kan haar standpunt, evenals haar
gezichtspunt, vrijwel voort-durend wijzigen door zich te verplaatsen
door de Omgeving, Al-het-andere buiten haar. Maar ook door de
Omgeving binnen haar zelf, door de Omgeving van haar lichaam en
door haar voelen, denken en haar handelen.
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De uitbreiding van de Omgeving van de gehele mensheid
Elke Mens (Ik) als MiddelPunt wordt ergens anders op Aarde geboren.
Die plek is hedentendage sterk be-paald en be-perkt door een
zogenaamde sedentaire leefwijze, waar vroeger een meer nomadische
leefwijze meer de norm(aal) was. De plek, de Omgeving waar de Mens
(Ik) als MiddelPunt wordt geboren is door ouders en andere
volwassenen en door voorouders en voorvoorouders, ergo generatie na
generatie, aangepast en bijgesteld en weer gewijzigd op basis van in
eerste instantie de natuur, die er bestond voordat de eerste Mensen
(Ik) als MiddelPunt zich er voor vast neerzetten. De natuur van die plek
en Omgeving wordt ook wel het ecosysteem genoemd.
Zoals met de meeste woorden is ook de definitie van ecosysteem
afhankelijk van de specialisatie, die de term toepast. Bij deze drie
definities:
Men kan de aarde en alles wat zich hierop bevindt, incl. de dampkring
beschouwen als een systeem wat bestaat uit levende (mensen, dieren,
planten) en niet-levende (bodem, water, lucht) onderdelen. Tussen al deze
onderdelen bestaan kringlopen en stromingen. Zolang de mens deze niet
verstoort zijn ze in evenwicht. Vaak wordt de aarde verdeeld in vele grotere
en kleinere onderling samenhangende ecosystemen en ecosysteempjes. 12
ecosysteem
geheel van de planten- en dierengemeenschappen op een locatie,
beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren waarbij
energiestromen, stofkringlopen en regulatiemechanismen de onderwerpen
van onderzoek zijn.13
(Ecosysteem) is het geheel van organismen in een gebied in wisselwerking
met de op die plaats aanwezige milieufactoren.14
Het voorvoegsel eco- komt van het Griekse oîkos, dat huis en
huishouden betekent. De term ecosysteem is daarmee in feite het
systeem van een huis of een huishouden, en is daarmee sterk verwant
aan de termen ecologie en economie. Op die beide termen kom ik
straks uitvoeriger terug. Kortom, de term ecosysteem staat voor
letterlijk alle verschijnselen, die op allerlei wijzen met elkaar
interacterend, tesamen een Omgeving in stand houden. Ik vervang die
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term dan ook simpelweg weer door… Omgeving. Elke Omgeving wordt
vanaf het moment dat Mens (Ik) als MiddelPunt zich er nestelt stap na
stap aangepast aan zijn levensbehoeften. Met als basisbehoefte: Zo
lang en zo plezierig mogelijk leven. Dat wil zeggen dat zij steeds meer
en verder ge- en verbogen wordt naar de norm(aal) die de Mens (Ik)
als MiddelPunt er voor fantaseert. De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft
het van nature bestaande systeem van interacties tussen planten,
dieren, lucht, grond, water enzovoorts van elke plek en Omgeving op
Aarde altijd verbogen naar het voor hem meest veilige en plezierige.
Elke Omgeving wordt steeds meer veranderd, “verbeterd”, naar zijn
fantasie, zijn wil, zijn behoefte en zijn plezier. De Mens (Ik) als
MiddelPunt doet dit vooral door het wijzigen, be-perken en zelfs
verwijderen van sommige verschijnselen uit de Omgeving. Zoals
bijvoorbeeld ongedierte, onkruid, een woud voor landbouwgrond, een
hobbelig en zacht pad door harde bestrating en asfalt, een meer door
poldergrond en zo steeds verder tot ideeën om het klimaat bij te
stellen of te wijzigen of een ring om de Aarde te bouwen verbonden
met de Aarde via zogenaamde “ruimtetorens” of “ruimteliften”15
bedacht door Konstantin Tsiolkovsky in 1895 en nog een stap verder
zou de Aarde compleet omgeven kunnen worden door een Dysonbol.16
Totdat er hooguit van de natuur afgeleide en nageaapte Omgevingen
ontstaan. Omgevingen, die met recht artificiële, dat wil zeggen
kunstmatige Omgevingen genoemd mogen worden. Omdat niet alleen
de verschijnselen in die Omgevingen kunstmatig zijn, maar ook omdat
ze op kunstmatige wijze met elkaar interacteren, en dus een
kunstmatig systeem of kunstmatig ecosysteem vormen.
Maar twee vragen, die men zich hierbij wel dient te stellen zijn: Als de
Mens (Ik) als MiddelPunt zelf volledig en puur natuur is en hij voortdurend de natuur in zichzelf en die om zich heen wijzigt en verandert,
inhoeverre is dat anders dan wanneer dat door de natuur wordt
gedaan, die niet de Mens (Ik) als MiddelPunt is? En is datgene, wat de
Mens (Ik) als MiddelPunt allemaal doet, niet nog altijd de natuur zelf
die zichzelf verandert, via de Mens (Ik) als MiddelPunt?
Zo ontstaat er een steeds groter verschil tussen natuurlijke en
cultuurlijke Omgevingen. De laatste zijn vooral steeds meer
vertechnologiseerde Omgevingen. Omgevingen, die tot nu toe grover
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en minder complex zijn dan de natuurlijke. Hieronder een gefantaseerd
voorbeeld van beide:

Beeld van een gefantaseerde en sterk vertechnologiseerde Omgeving17

Beeld van Pandora, de planeet uit de film “Avatar”,
een fantasie van een (nog) niet door Mens (Ik) als MiddelPunt-bijgestelde Omgeving18
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Over het laatste beeld wel een aantekening. Een ieder die de film
“Avatar” heeft gezien, heeft misschien ook bewust of onbewust ervaren
dat deze (nog) niet door de Mens (Ik) als MiddelPunt bijgestelde
Omgeving toch wel eens heel technologisch kan zijn. Zelfs een veel
verder technologisch bijgestelde Omgeving kan zijn, dan waar de Mens
(Ik) als MiddelPunt tot nu toe in staat is. Er zijn enkele aanwijzingen
daarvoor, het meest duidelijke is het stekker-stopcontact-systeem
tussen de Na’vi en andere levenssoorten op de maan Pandora.
Deze verschijnselen in de film zullen door veel Mensen (Ik) als
MiddelPunt als puur spiritualistisch beschouwd worden. Maar ze kunnen
ook puur materialistisch verklaard worden, bestaande uit zeer ver
geavanceerde technologieën, die er heel eenvoudig evenals de gehele
Omgeving plezierig uitzien. Zoals Arthur C. Clarke ooit zei: Any
sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic (Elke
voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van
magie). Een stapje verder en men zou kunnen stellen dat: Elke zeer
geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van spirituele
verschijnselen.
Wat in ieder geval een feit is, is dat de Mens (Ik) als MiddelPunt elke
plek, waar hij zich nestelt, zal bijstellen en wijzigen, deels uit pure
nood-zaak om te kunnen overleven en leven op die plekken en deels
om daar plezierig te kunnen leven en overleven. Bijstellingen en
wijzigingen kwamen in een stroomversnelling toen de Mens (Ik) als
MiddelPunt van nomadisch steeds meer sedentair wenste en wist te
gaan leven.
Eeuwen van nomadisch leven werden langzaamaan verwisseld door
een steeds meer sedentaire wijze van leven. Maar voor lange tijd en in
feite nog altijd zijn er Mensen (Ik) als MiddelPunt, die min of meer
nomadisch leven. Ze staan ondermeer bekend als ontdekkingsreizigers
en worden meestal door hun medetijdsgenoten voor zeer onverstandig
en zelfs gek verklaard als ze besluiten te gaan reizen buiten hun
(leef)Omgeving. De Wetenschappelijke Revolutie en de daarop
volgende Industriële Revolutie hebben het echter steeds gemakkelijker
gemaakt om veilig en van veel gemakken voorzien, dus plezieriger en
comfortabeler verre reizen te kunnen maken. Zo comfortabel en
plezieriger dat zelfs de meest sedentaire Mensen (Ik) als MiddelPunt
het voor korte perioden van tijd er op wagen om verre reizen te
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maken. Die reizen staan bekend als “op vacantie gaan”. In die zin is
het ontdekkingsreizen over de gehele Aarde mogelijk geworden voor
vele Mensen (Ik) als MiddelPunt. Men kan daarbij zelfs be-palen en beperken hoeveel comfort men wenst te beleven en ervaren. Maar al
deze “ontdekkingsreizen” hebben een grote zekerheid gemeen van
terugkeer naar het eigen (t)huis, de eigen, veilige, knusse Omgeving
en haar eigen norm(aal)verdeling.
Echter, daarnaast zijn er nog altijd weer nieuwe Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die die zekerheid van terugkeer durven opgeven en
daarom voor gek, a-norm(aal), verklaard worden door hun medeMensen (Ik) als MiddelPunt. Sommigen van hen willen bijvoorbeeld
gaan reizen door de ruimte buiten de Aarde, om zelf ontdekkingen te
gaan doen op bijvoorbeeld de planeet Mars.
TRANSOMGEVINGISME
De termen transhumanisme en “geo-engineering” dekken slechts
weinig van de lading van wat de Mens (Ik) als MiddelPunt allemaal doet
met zichzelf en met zijn meest directe Omgeving, de planeet Aarde en
zelfs al daarbuiten. Vandaar dat ik de termen TransMensisme en
TransOmgevingisme zal gebruiken.
Volgens de Nederlandstalige Wikipedia bijvoorbeeld staat de term “geoengineering” voor:
Geo-engineering
Geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke
systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering, en in het specifiek
de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Dit wordt ook wel
klimaatengineering genoemd, omdat deze term duidelijker maakt dat de
bedoelde technologieën ingrijpen in het klimaatsysteem. Het betreft
ingrijpende maatregelen die direct effect hebben op grootschalige
systemen.19
“Geo-engineering”, een typisch Noord-Amerikaanse term, gaat dus
over het “opzettelijk grootschalig ingrijpen” in de natuurlijke
Omgeving(en) van de Aarde. “Engineering” betekent heel eenvoudig
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“bouwen” en het voorvoegsel “geo-“ staat voor “Aarde” of “land”. De
term “geo-engineering” kent zijn equivalent in “terraforming” wat staat
voor het creëren van een voor Mensen (Ik) als MiddelPunt leefbare
Omgeving op een andere planeet. “Geo-engineering” doet hetzelfde op
onze eigen planeet Aarde. Met een Nederlandstalige term heten beide
Aarde-vorming. Er wordt in bovenstaande citaat beweerd dat het
vooral om contrôle-verkrijging over het klimaat zou gaan. Maar zoals in
alles denkt de Mens (Ik) als MiddelPunt ook hier weer volledig vanuit
zijn eigen MiddelPunt. En daarbij ook slechts vanuit zijn eigen gesleutel
en geknutsel van de laatste 30 à 40 jaar. In feite startte de Mens (Ik)
als MiddelPunt met het wijzigen van zijn Omgeving van de meet af aan
van zijn zelfbewustwording en daarmee zijn bewustwording van Al-hetandere. Het mocht toen nog geen “grootschalig ingrijpen” betreffen en
deels ook nog niet zó “opzettelijk” als hedentendage, maar stap na
stap heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt niet alleen zijn leefgebied
uitgebreid tot grote delen van de Aarde, maar ook zijn knutselen,
prutsen en sleutelen aan die steeds wijdsere (leef)Omgeving.
Een wel degelijk al “opzettelijk ingrijpen” met zeer “grootschalige”
gevolgen was zijn overgang van een nomadische naar een sedentaire
leefwijze. Het had bijvoorbeeld tot gevolg dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt onderkomens ging bouwen van enkele hutten binnen een
met palen afgebakende omheining tot een stad met een stadswal met
of zonder grachten en/of met een stadsmuur tot steden met op elkaar
gestapelde woningen van 20 of meer en oppervlakten van tientallen
vierkante kilometers.
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De mens (Ik) als MiddelPunt heeft ook stap na stap “grootschalig
ingegrepen” in grote delen van zowel het planten- als het dierenleven
van de Aarde. En op zijn voortdurende zoektocht naar bruikbare
bronnen van energie heeft hij zowel veel natuurlijk landschap als
natuurlijke zeeën al geplunderd en daarmee “grootschalig” gewijzigd.
De Mens (Ik) als MiddelPunt grijpt dus niet alleen in in het klimaat, hij
grijpt letterlijk in alles in van zijn Omgeving. En dat doet hij al van de
meet van zijn zelfbewustwording af aan. De twee plaatjes in het vorige
hoofdstuk geven voorbeelden van hoe of Mens (Ik) als MiddelPunt dit
doet en/of wenst te doen.
De Mens (Ik) als MiddelPunt begreep al snel dat de directe Omgeving
door haar kon worden gemanipuleerd en bijgesteld. En dat een veilige
Omgeving om haar heen haar leven langer en plezieriger maakte. Een
veilige Omgeving bevatte voldoende voedsel, drinkbaar water en een
veilige plek om te rusten. Zij begon daarom niet alleen opnieuw en
opnieuw naar een nieuwe, veilige Omgeving te zoeken, zodra één,
twee of al deze drie nood-zakelijke eigenschappen van een Omgeving
verminderden of ophielden, maar begon ook te proberen om langer te
blijven in Omgevingen, waar (enkele van) haar basisbehoeften in
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grotere hoeveelheden aanwezig en langer zeker waren. Zo veranderde
de levenswijze van de Mens (Ik) als MiddelPunt van een nomadische
naar een sedentaire. Hedentendage zijn in feite alle Mensen (Ik) als
MiddelPunt door de regels en wetten van hun norm(aal)verdeling
verplicht sedentair. Nomadische Mensen (Ik) als MiddelPunt worden
over het algemeen zelfs als abnormaal, lastig, hinderlijk en gevaarlijk
beschouwd.
Klimaatbeheersing en -overheersing is slechts één specialisatie van het
volledig wijzigen en veranderen, beter maken en verbeteren van de
gehele Omgeving volgens de Mens (Ik) als MiddelPunt. TransOmgevingisme, het verbeteren en uitbreiden van de Buitenwereld bestaat
dus al zolang als de Mens (Ik) als MiddelPunt zichzelf en Al-het-andere
bewust is. Hieronder een voorbeeld van hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt omgaat met slechts een klein stukje van zijn Omgeving en de
gevolgen.
DE TUIN VAN HEDEN
De eerste man die een stuk land omheinde en zei "dit is van mij" en mensen
vond die naïef genoeg waren om hem te geloven, deze man was de stichter
van de burgermaatschappij. Van hoeveel misdaden, oorlogen en moorden,
van hoeveel ellende en misfortuin had de mensheid niet gered kunnen worden
als niet iemand toen was opgestaan en had gezegd: "pas op en luister niet
naar deze bedrieger; je dagen zijn geteld als je vergeet dat alle vruchten der
aarde van ons allen zijn en de aarde van niemand"
Jean-Jacques Rousseau20
Over de loop der generaties is de meerderheid van de Mens (Ik) als
MiddelPunt sedentair gaan leven. Dat wil zeggen dat zij een vaste plek,
Omgeving is gaan bewonen in tegenstelling tot de nomadische Mens
(Ik) als MiddelPunt, die voort-durend blijft dwalen van Omgeving naar
Omgeving. Beide leefwijzen hebben hun voor- en nadelen, waarop ik in
het volgende deel “Energie” nader zal ingaan. Allerlei soorten en vormen van woningen zijn bedacht en geconstrueerd door de meer sedentaire Mens (Ik) als MiddelPunt. En hoewel velen enkele honderden
jaren geleden nog een eigen stuk landbouw- en veeteeltgrond hadden,
is dat nu gereduceerd tot hooguit een moestuintje of een siertuin.
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In de Nederlandse taal zijn tuinen niet echt betrouwbare Omgevingen
te noemen. Want niet alleen kun je “iemand er in laten tuinen”, maar
ook kun je “iemand om de tuin leiden”. Kortom, met tuinen kunnen
anderen worden bedrogen en genept, ongeacht of ze er nu binnen
gaan of er buiten blijven. Beide gezegden geven aan dat het om
agressie gaat van de ene Mens (Ik) als MiddelPunt ten opzichte van de
andere. Die agressie gaat bijvoorbeeld over het bezit van grond en
over de grenzen van waar tot waar dat grondbezit loopt. Waar enkele
honderden jaren geleden de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt nog
hun eigen agrarische bedoeninkje hadden, is het vooral door de
Wetenschappelijke en de Industriële Revolutie nu zo, dat de meeste
Mensen (Ik) als MiddelPunt niet eens een tuin hebben. En veel van de
tuinen, die er nog zijn, geven zeer helder weer hoe of de Mens (Ik) als
MiddelPunt omgaat met Al-het-andere in zijn Omgeving. De tuin is een
prachtig en tegelijkertijd triest voorbeeld van TransOmgevingisme. De
vraag is daarbij: Hoe natuurlijk is een tuin nog eigenlijk?
De Tuin van Heden is voornamelijk gebaseerd op de uitspraak:
Schoonheid is in het oog van de aanschouwer (beauty is in the eye of
the beholder). Een tuin moet als onderdeel van de “eigen” woning de
zinnen (=zintuigen) op plezierige wijze prikkelen. Vogels, zoals
meeuwen en duiven mogen daarom niet schijten op de mooie
tuinschutting, tuinplanten en tuinbezittingen van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Van het tuinameublement, de trampoline tot natuurlijk het
“niervormige” zwembad. Ook andere dieren, zoals mieren en slakken
worden op allerlei wijzen afgemaakt. Zij zijn geen dieren, maar ongedierte. Wat staat voor schadelijke, lastige of nutteloze dieren. Althans
volgens de Mens (Ik) als MiddelPunt. Hetzelfde geldt voor veel planten,
die geen planten meer zijn, maar onkruid. Wat staat voor schadelijke,
lastige of nutteloze planten. Althans volgens de Mens (Ik) als MiddelPunt. Kortom, de tuinbezittende Mens (Ik) als MiddelPunt is alleen
maar bezig met TransOmgevingisme in zijn tuin. Dat gaat nog veel
verder tot ware tuinslagen tussen vooral directe tuinburen, over de kat
die voortdurend in de tuin schijt, maar ook omdat tuingrenzen worden
overschreden door de tuinschutting iets te ver te plaatsen op de grond
van de andere Mens (Ik) als MiddelPunt. Schuttingen zijn soms ook te
hoog en ontnemen de buurMens (Ik) als MiddelPunt en diens tuin
teveel dagelijks zonlicht. Bomen en struiken groeien te ver over de
tuingrenzen heen of ook weer te hoog. Ontnemen daarom ook weer
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zonlicht of laten teveel van hun blaadjes en zaadjes vallen in de eigen
tuin. Andere Mensen (Ik) als MiddelPunt hebben weinig tot geen
interesse in het bijhouden van een “mooie” tuin en laten planten er
wild groeien, met als gevolg dat er vanuit hun tuin allemaal
“ongedierte” en “onkruid” zich verspreidt naar de tuin van de Mens (Ik)
als MiddelPunt. Er worden ook tijdelijke en langduriger groeperinkjes
Mensen (Ik) als MiddelPunt gestart om ordelijke en “mooie” tuinen in
de eigen Omgeving niet alleen verplicht te maken, maar ook tot
onderwerp van Winne-Winne-Winne-strijd. Omdat de ene Mens (Ik) als
MiddelPunt vreselijk trots is op zijn tuin, moet de ander dat ook
verplicht zijn op diens tuin. In sommige landen is het zelfs verboden
om aardappelen of andere voedselopleverende planten in de “eigen”
tuin te laten groeien. Deze geschreven en ongeschreven regels en
wetten, die samen de norm(aal)verdeling vormen van bijvoorbeeld een
straat of een buurt, tonen aan hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt al
nauwelijks tot niet in staat is om samen te leven, laat staan samen te
werken en vooral ook niet in staat is om samen te delen binnen zeer
kleine Omgevingen. Desondanks beweren ze allen toch bijvoorbeeld
“Nederlander” te zijn.
Kortom, de Mens (Ik) als MiddelPunt is hier niet alleen bezig met
TransOmgevingisme, dit mag hier wel leven en dat niet, deze grond en
stenen mogen wel en die niet, maar ook met TransMensisme, iedereen
moet dezelfde regels en wetten volgen, die van “onze” norm(aal)verdeling.
Deze Tuin van Heden geeft daarmee tenslotte ook aan, hoe grotere
groeperingen van schijnbaar samen - levende, samen - werkende en
zogenaamd samen - delende Mensen (Ik) als MiddelPunt omgaan met
hun zogenaamde landgenoten en verder weg levende buurMensen (Ik)
als MiddelPunt, die leven in andere tuinen onder de vlag van een
andere, zogenaamde natie of land.
DE VERPLAATSBARE EN DRAAGBARE OMGEVING
De Mens (Ik) als MiddelPunt ontdekte ook stap na stap dat een deel
van de Omgeving kon worden meegenomen als zij op zoek moest naar
een nieuwe voedsel- en/of waterbron bijvoorbeeld. Voedsel kon worden
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meegenomen en water ook. Maar ook een zekere mate van veiligheid
kon worden meegedragen. Dierenhuiden waren in feite een stukje
meeneembare en draagbare Omgeving, die het eigen lichaam in zekere
mate beveiligden tegen te grote hitte, te grote kou en zelfs tegen
verwondingen, omdat een geworpen steen door een andere Mens (Ik)
als MiddelPunt eerst die dierenhuid raakt en niet direct de eigen huid.
Het over het eigen hoofd dragen van de koppen van gedode dieren,
zoals beren en leeuwen, werkte als een prachtig middel om andere
Mensen (Ik) als MiddelPunt af te schrikken en maakte je zelfs enigszins
onzichtbaar voor je vijand. Wat later leidde tot allerlei vormen van
camoufleren.
De Mens (Ik) als MiddelPunt gaat in zijn behoefte om op elke plek en in
elke Omgeving te kunnen overleven en leven zelfs zover, dat hij
zichzelf draagbare en verplaatsbare Omgevingen bouwt. Draagbare
Omgevingen en verplaatsbare om de meest nood-zakelijke
levensbehoeften mee te kunnen nemen. Zodat hij tenminste voor korte
of langere tijd in nieuwe, nog onbekende Omgevingen kan overleven,
die hem misschien nauwelijks tot niet de noodzakelijke vormen van
energie kunnen leveren om er lang te kunnen overleven.
Deze draagbare en verplaatsbare Omgevingen zijn voortgekomen
vanuit de nomadische levensstijl, niet de sedentaire. Voorbeelden gaan
van duikerspak en duikboot tot ruimtepak en ruimtevaartuig.
Draagbare hutten, in eerste instantie ook van de huiden van andere
vormen van leven, zoals tipi’s en yurts leiden tot huifkarren, tenten en
caravans. En om nog meer Omgevingen te kunnen gaan gebruiken
voor zichzelf, heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt ideeën gefantaseerd en
bedacht om naar andere planeten te reizen en daar de Aarde na te
apen. Wat met een andere term Aardevorming wordt genoemd. Zodat
de Mens (Ik) als MiddelPunt daar kolonies kan vormen. Bijvoorbeeld
onder enorme koepels, vergelijkbaar met het plaatje van een Aarde
onder een kaasstolp.
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TRANSMENSISME
Voor TransMensisme geldt het zelfde als voor TransOmgevingisme. Van
vrijwel de meet af aan van het zelf- en het Al-het-andere-bewust
worden van de Mens (Ik) als MiddelPunt is hij niet alleen gaan
vergelijken en meten van Al-het-andere om zich heen, maar is hij
daarmee ook ontevreden geworden over zijn eigen uiterlijk en innerlijk
en over zijn eigen lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. In eerste
instantie dienden veel probeersels en middelen om de Mens (Ik) als
MiddelPunt “beter te maken”. Dat wil zeggen om zichzelf weer gezond
genoeg te maken oftewel weer in een gezonde lichamelijke en ook
spirituele Energiebalans te brengen. Maar al snel is dat steeds meer
ook gewijzigd naar het “verbeteren” van de Mens (Ik) als MiddelPunt.
Dat wil zeggen het verbeteren en uitbreiden van de gezonde
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lichamelijke en spirituele Energiebalans van de Binnenwereld, de
Omgeving Mens (Ik) als MiddelPunt zelf.
Ook hier zien we een geschiedenis van grof naar steeds fijner en van
buiten/op het lichaam naar steeds meer binnen in het lichaam zelf.
Kleding als bescherming is zo steeds meer een middel geworden om er
“beter” (rijker van belang) uit te zien. Waarbij dat “beter” ook vaak
mis(ge)bruikt werd om er agressiever en gevaarlijker uit te zien. Een
dik lederen buis diende niet alleen om te beschermen tegen
weersomstandigheden, maar ook als een eerste verdedigingsmuur
tegen de klappen en slagen van de vijand. En een helm van even dik
leder diende daarbij om ook het hoofd op die wijze te beschermen.
Huiden van andere vormen van leven als tweede beschermende huid,
werden later pakken van metaal. Gedragen door zogenaamde ridders
en andere huurlingen en slaven om oorlog te voeren voor zogenaamde
koningen,
kaliefen,
maharadja’s,
keizers
enzovoorts.
Met
“schreeuwende kleuren” en de horens van een afgeslacht dier en
andere “accessories” (toevoegingen) kon men de vijand al angst
aanjagen nog voordat een gevecht begon. Dat leidde tot allerlei
uniformen, dat wil zeggen gelijkgevormde en vooral ook gelijkgekleurde kleding, niet alleen om indruk te maken op de vijand, maar
ook om te voorkomen dat men de eigen groeperingsgenoten ook
verminkte en vermoordde in de hitte van de strijd. Al gauw werden die
kleuren ook in de vorm van kleine en grotere lappen stof meegesleept,
waarmee een complete specialisatie van vlaggen en vlaggebruik werd
begonnen. Ondermeer bekend als “heraldiek”, wat staat voor
“wapenkunde”, “kennis van wapenschilden” en “leer van de familiewapens”. Het woord “wapen” voort-durend als positief verkopend en
propagerend. De kleuren en vormen op de vlaggen waren natuurlijk
gekoppeld aan de zogenaamd rijker van belang zijnde Mensen (Ik) als
MiddelPunt. Oftewel de zogenaamde leiders, die bestonden uit
familiekliekjes, voor wie je als huurling werkte of veel vaker voor wie je
als lijfeigene, slaaf, horige, onderdaan, arbeider en “verplicht
vrijwilliger” je je zelfs gedwongen “dood” moest en moet werken.
En waar na de strijd krukken, houten benen werden, en houten benen
dure kunstbenen, zijn die nu al weer vervangen door zeer goedkoop te
maken 3D-gedrukte benen. Een bril werd een contactlens, een contactlens werd het opereren en “laseren” van de ogen zelf en in andere
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gevallen werden ogen zelfs vervangen. In eerste instantie door glazen
ogen. Later kwamen er orgaandonor-ogen. En de biotechnologie heeft
al mogelijkheden om bijvoorbeeld te kunnen “zien” met de eigen
tong.21
Kortom elk menselijk lichaamsonderdeel wordt gewijzigd, uiterlijk
zowel als innerlijk, van kunstmatige oftewel kunstlippen, -neuzen, oren en -gezichten tot -botten, -borsten en –spieren, -harten, -magen
en -nieren. En dat niet alleen om de Mens (Ik) als MiddelPunt “beter te
maken”, maar ook om haar te “verbeteren”. “Verbeteren” in de
betekenis van “rijker van belang” worden dan andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt. De hoorns van de lederen helm worden zelfs spijkers en
andere voorwerpen, die door of in de huid worden gestoken. Botten
worden vastgezet met schroeven, terwijl de valse tanden, die vroeger
’s nachts in een glas met water op het nachtkastje naast het bed lagen
te grijnzen, nu met metalen pennen worden vastgeschroefd in de kaak.
Hoewel de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt een grote hekel hebben
aan de term “ÜberMensch” is het dàt, waar de meeste Mensen (Ik) als
MiddelPunt voor zichzelf en/of directe familieleden desondanks maar al
te graag aan mee doen. Zowel meer materialistisch-gerichte als meer
spiritualistisch-gerichte Mensen (Ik) als MiddelPunt doen hier aan mee,
individueel en in kleine of grote groeperingen. De meer materialistischgerichte Mensen (Ik) als MiddelPunt “verbeteren” (=schaven bij =
beschaven) meer het uiterlijk, terwijl de meer spiritualistisch-gerichte
Mensen (Ik) als MiddelPunt hetzelfde doen voor het innerlijk.
Één van de manieren om zoveel mogelijk Mensen (Ik) als MiddelPunt te
“verbeteren” is door de “mislukte” exemplaren simpelweg te verbannen
(of ze tenminste uit het zicht te houden) of door ze uit te roeien. Een
gedrag dat ook al in feite van de meet van de zelfbewustwording van
de Mens (Ik) als MiddelPunt op allerlei wijzen als “oplossing” is
toegepast. Het bestaat er vooral in de zwaksten, de achterblijvers, de
trageren en degenen, die teveel afwijken van de norm(aal)verdeling te
verwijderen en/of af te maken. Maar dan zonder dat het bij de
overblijvers een onplezierig gevoel achterlaat. Als men deze Mensen
(Ik) als MiddelPunt maar verwijdert of afmaakt wordt het leven veel
plezieriger en is er ook meer over om zelf langer en plezieriger van te
kunnen leven. Deze mentaliteit en dit gedrag bewijst keer op keer dat
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de Mens (Ik) als MiddelPunt zijn zelfbewustzijn en de mogelijkheden
daarvan in feite gebruikt voor oplossingen, die zelfs met het
instinctmatige en reflexieve bewustzijn nooit zouden worden toegepast.
“Beter maken” en “verbeteren” gaan daarbij vaak hand in hand. Want
lichamelijk en geestelijk “gezondere” Mensen (Ik) als MiddelPunt zijn
natuurlijk “beter” en daarmee gemakkelijker te “verbeteren”. De
anderen hebben al een achterstand of zijn achterlijk of kunnen of willen
niet snel genoeg meekomen met de “vooruitgang”. Politieke,
godsgelovende en andere modetrends worden opgelegd, aangemeten
een aangepast als nieuwe broeken en jurken, die als schone schijn de
idee, fantasie en “waarheid” moeten aantonen van hoe geweldig veel
beter deze nieuwe specialismen en/of specialistische groeperingen van
Mensen (Ik) als MiddelPunt wel zijn. En anderen moeten hen maar
volgen of behoren tot de achterblijvende verliezers. Dit gedrag vindt in
elke norm(aal)verdeling van lands-, stam- en familiegroeperingen van
de Mens (Ik) als MiddelPunt plaats. En rijk van belang is daarbij dat de
“eigen” lands-, stam- en familiegroepering “beter” is en “beter” wordt
dan alle andere.
TransMensisme is dus het be-palen en be-perken en daarmee richten
van het denken, voelen en handelen van de Mens (Ik) als MiddelPunt
op basis van specialistische geloven, theorieën, fantasieën en
aannames. Het probeert de Mens (Ik) als MiddelPunt zowel
materialistisch als spiritualistisch bij te stellen, meestal onder het mom
van de term “beschaven”.
Uit voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat TransMensisme en
TransOmgevingisme veel meer omvattende termen zijn dan
transhumanisme en “geo-engineering”. Kort gesteld zijn beide,
TransMensisme en TransOmgevingisme, gericht op en komen ze voort
uit het proberen te bevredigen van de basisbehoefte van elke vorm van
leven: Zo lang en zo plezierig mogelijk te leven.
ECOLOGIE EN ECONOMIE
Ecologie en economie zijn twee termen, die de Mens (Ik) als
MiddelPunt hedentendage sterk bezighouden. Alhoewel de laatste,
economie, al van meet af aan het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als
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MiddelPunt heeft geobsedeerd. Terwijl, de eerste, ecologie, als term
pas daadwerkelijk rijker van belang werd, toen de Mens (Ik) als
MiddelPunt begon te ontdekken dat al zijn manipuleren van natuurlijke
Omgevingen op Aarde er toe leidt, dat deze steeds sneller en op steeds
grootschaliger wijze uitsterven. Desondanks wint economie het nog
altijd als de meest RIJK van belang zijnde term.
Ecologie staat voor een:
wetenschap (die zich) richt op de wisselwerking tussen organismen en
levensgemeenschappen en hun omgeving….
Het woord ecologie komt van de Griekse woorden oikos (huishouding) en
logos (wetenschap)….
Daarnaast wordt er in de ecologie veel gekeken naar de ecosystemen. Dit is
het geheel van organismen in een gebied in wisselwerking met de op die
plaats aanwezige milieufactoren.22
Economie betekent volgens
Nederlandstalige Wikipedia:

het

artikel

“Economie”

op

de

Economie (uit het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel;
letterlijk dus huishoudkunde) is een algemene wetenschap die zich
bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. De economie
bestudeert keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en
distributie van schaarse goederen en diensten. 23
De term ecologie komt dus van de Griekse woorden oikos (huis) en
logos (wetenschap). Dat wil zeggen dat ecologie staat voor kennis over
het huis, oftewel de meest directe (leef)Omgeving. En de term
economie komt van de Griekse woorden oikos, huis en nomos, regel;
letterlijk dus regels en wetten voor het huis. Regels en wetten op grond
waarvan de Mens (Ik) als MiddelPunt omgaat met zijn huis en de
huishouding, oftewel zijn meest directe (leef)Omgeving. Althans, daar
zou de term economie voor moeten staan. Maar in werkelijkheid staat
de toegepaste economie alleen maar voor de Mens (Ik) als MiddelPunt
als bewoner van dat huis en houdt het geen enkele rekening met het
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huis zelf, de (leef)Omgeving noch met de andere huisgenoten, alle
andere vormen van leven in het huis.
Kort gesteld, praten we daarmee over twee van de drie verschijnselen:
Energie, Omgeving en de Mens (Ik) als MiddelPunt en over hoe de
laatste met het verschijnsel Omgeving omgaat en met zichzelf als
verschijnsel.
De termen economie en ecologie zijn in feite niet alleen onlosmakelijk
met elkaar verbonden, maar de ecologie is vele malen rijker van
belang voor de Mens (Ik) als MiddelPunt, dan de economie. Tenslotte
gaat ecologie over het huis zelf, de Omgeving, waarin de Mens (Ik) als
MiddelPunt zo lang en zo plezierig mogelijk hoopt en wenst te leven en
overleven en over Alles, elk verschijnsel, wat zich in het huis, de
Omgeving bevindt, inclusief de Mens (Ik) als MiddelPunt. Het zou dus
de ecologie moeten zijn, die de regels en wetten van het huis, de
Omgeving voortbrengt. Het is daarom bizar dat de economie voortdurend los blijft staan van de ecologie en voort-durend prevaleert
boven de wetenschap ecologie als “een algemene wetenschap” die zich
alleen “bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging” en niet met
wat nood-zaak is voor het huis, de Omgeving en alle andere
verschijnselen daarin, naast het Verschijnsel Mens.
Het artikel “Economie” op de Nederlandstalige Wikipedia is een zeer
goed voorbeeld van hoe specialisten volkomen (on)doordacht en zeker
zonder enige vorm van gevoel door-specialiseren oftewel door blijven
handelen en manipuleren binnen en met hun specialisme. Noch in het
plaatje (zie pagina 207), wat een model is van een zeer extremistische
verenging en vernauwing van de Totale Werkelijkheid (gevolg van
door- en overspecialisatie), noch in het artikel zijn bijvoorbeeld de
termen plant, dier, natuur en Energie terug te vinden, behalve één
keer de term natuurlijke hulpbronnen, als verbinding naar een ander
artikel dat begint met:
Natuurlijke hulpbron
Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut
kunnen zijn en onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens. Ook planten, dieren
en vissen zijn afhankelijk van een constante steun door de hulpbronnen om te kunnen
voldoen aan hun fysieke behoeften.24
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Enkele opmerkingen over dit citaat. De term “levenskwaliteit” verwijst
naar de basisbehoefte van elke vorm van leven: Het met zoveel
mogelijk plezier leven. En (be)merk(ens)waardig niet, dat vissen
schijnbaar geen dieren zijn? Ook een ander artikel op deze
Nederlandstalige internet-encyclopedie, getiteld “Economie (systeem)”
noemt plant, dier, natuur en Energie niet. Maar als economie over iets
gaat, dan is het wel over het gebruik van Energie en daarmee de voor
de Mens (Ik) als MiddelPunt nood-zakelijke en bruikbare energieën, die
beschikbaar zijn in de niet-levende zowel als de levende natuur.
Sterker nog, de Mens (Ik) als MiddelPunt is voor zijn voedsel
bijvoorbeeld tot nu toe nog altijd hoofdzakelijk afhankelijk van
plantaardige en dierlijke energieën om te overleven. Hij kan niet
overleven zonder in ieder geval planten te eten, terwijl vele Mensen
(Ik) als MiddelPunt ook blijven volhouden, dat hij niet kan overleven
zonder dieren te eten.
De gevolgen van de daarbij toegepaste vorm van economie, de
kapitalistische, zijn desastreus gebleken voor het huis, de Omgeving,
en voor elke vorm van leven daarin. Waarom? Omdat de regels en
wetten van die economie alleen rekening houden met, berekeningen
maken ten gunste van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Sterker nog, in
feite voor slechts een kleine kliek van Mensen (Ik) als MiddelPunt. De
economische wetten en regels van de toegepaste, kapitalistische
economie worden nauwelijks tot niet gemaakt voor het behoud van het
huis, de (Leef)Omgeving, maar voor het zo lang mogelijk en plezierig
mogelijk leven van slechts één bewoner van het huis. Ongeacht de
consequenties voor het huis en de andere bewoners. Vele soorten
dieren en planten, die veel Mensen (Ik) als MiddelPunt menen te
moeten eten en liefst in grote hoeveelheden, zijn op allerlei manieren
en
vanuit
allerlei specialismen
en
specialisaties
sinds
de
Wetenschappelijke en de daarop volgende Industriële Revolutie,
gemanipuleerd, gewijzigd en “verbeterd” en worden in steeds grotere
getale in steeds kleinere hokken geduwd en geperst op basis van
goegekeurde economische wetten en regels, waarbij het slechts gaat
om de “levenskwaliteit van de mens” en niet om die andere soorten en
vormen van leven. Gekkekoeienziekte, varkenspest, plofkippen en nu
gifkippen. Dit zijn slechts enkele van de gevolgen voor bijvoorbeeld een
aantal soorten van dieren, die de Mens (Ik) als MiddelPunt door zijn
gedrag heeft (mede)veroorzaakt.
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Hoe of er vervolgens met deze dieren en hun leed en lijden wordt
omgegaan mag blijken uit onderstaand beeld van de voorpagina van
het GroteStroommedium “Trouw - de Verdieping” d.d. 5 augustus
2017:25
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Bovenstaande is maar een zeer klein voorbeeldje van het gebruiken
van het specialisme: Kapitalistische economie. Een economie, waarin
alle levende natuur beschouwd wordt als een grondstof, een natuurlijke
hulpbron en stof (materie) “van economisch nut”. Het is een
extremistisch ver doorgevoerde en doorgespecialiseerde vorm van
economie en wetenschap, die leidt tot uitspraken als “economisch
waardeloze dieren”, die de Mens (Ik) als MiddelPunt mag “ruimen”, een
pathetisch eufemisme voor “vernietigen”. En dat, op grond van
ondermeer de bizar meedogenloze uitspraak van het zogenaamde
ministerie van economische zaken:
Het ministerie voerde aan dat er in Nederland volop dieren worden gedood
om de enkele reden dat zij geen of weinig economische waarde hebben,
bijvoorbeeld eendagshaantjes. De rechter ging in die redenering mee en
oordeelde dat een boer die zijn kippen laat doden zich gewoon aan de wet
houdt.
Hoeveel miljoenen koeien, varkens, kippen en andere dieren zijn de
laatste tientallen jaren alleen al in zogenaamd Nederland vernietigd,
omdat deze niet tot winst maar tot verlies zouden leiden? Hoe komt het
dat dat geen genocide wordt genoemd? En hoe komt het dat het gros
van die zogenaamde Nederlanders, dit zo gemakkelijk accepteren?
Omdat de meeste, individuele burgerMensen (Ik) als MiddelPunt een
aantal zeer handige en praktische, psychologische uitlaatkleppen
hebben. Ten eerste ervaren zij nauwelijks tot niets van wat er met
deze dieren gebeurd. Het meeste wat zij er van ervaren, is enig “ver
van mijn bed en huis”-nieuws in een krant of op radio en televisie en
misschien enkele dagen geen kippe-, varkens-, koeievlees of eieren bij
de maaltijd, uit voorzorg voor eigen leven en “levenskwaliteit”. Zelf
vee, een door de Mens (Ik) als MiddelPunt be-paalde en be-perkte
groepering van diersoorten, houden en zelf vee slachten zijn
specialismen, die maar een kleine groepering van zogenaamde
“deskundigen” uitvoeren. Ten tweede gaan ze gewoon nog wat meer
houden van hun huisdieren, ook een door de Mens (Ik) als MiddelPunt
be-paalde en be-perkte groepering van diersoorten, zoals: Hond, kat,
kanarie en goudvis. Deze dieren zijn trouwens economisch juist weer
waardevol. Er kan veel geld verdiend worden aan hun voedsel, hun
gezondheid, hun plezier in de vorm van speeltjes en het wegwerken
van hun uitwerpselen. En jasjes, broekjes, petjes en zonnebrillen staan
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ze ook èrg leuk. Ook kan er veel geld worden verdiend door
rasverbetering en het creëen van huisdieren met een indrukwekkende,
elitaire stamboom, waar rasverbetering van het vee vooral gericht is op
het nog sneller nog vetter mesten. Hoe korter de vetmest-tijd, hoe
meer vlees op tafel. Kortom, de Mens (Ik) als MiddelPunt past het
kapitalistisch economische kastensysteem van bovenkaste (kapitalisten), middenkaste (ondernemers) en onderkaste (arbeiders/slaven)
niet alleen op zichzelf toe, maar ook op allerlei andere vormen van
leven. Met planten gaat het idem dito. Al eerder is het vreselijke
“onkruid” genoemd. Maar mooi gekleurde en mooi gevormde, stervende bloemen in een vaas doen het altijd heel goed voor het verbeteren
van de “levenskwaliteit” van de Mens (Ik) als MiddelPunt. En eetbare
planten worden steeds verder weg gemanipuleerd van hun natuurlijke
eigenschappen naar de veel “betere” door de Mens (Ik) als MiddelPunt
be-paalde en be-perkte eigenschappen. En dat alles voor de economie,
die zich slechts richt op “de menselijke behoeftebevrediging”. Geen
wonder dat de economie als wetenschap valt onder de zogenaamde
sociale oftewel gedragswetenschappen. Tot slot, van economisch
waardeloze planten en dieren naar economisch waardeloze Mensen (Ik)
als MiddelPunt is maar één héél klein stapje. En dat stapje wordt al
vaak gemaakt door vele, gespecialiseerde Mensen (Ik) als MiddelPunt.
Zo zijn economische vluchtelingen in de meeste kapitalistische en
rijkere landen niet welkom, tenzij… het miljonairs zijn of miljardairs.
Miljonairs en miljardairs, en mogelijk zelfs in de nabije toekomst ook
biljonairs, die op zoek zijn naar een land, waar hun geld nòg véél meer
waarde heeft dan in het eigen land door een goedkopere valuta en/of
die op zoek zijn naar Mensen (Ik) als MiddelPunt van andere
zogenaamder landen, die hun arbeidsenergie wel goedkoper moeten
weggeven en/of die op zoek zijn naar belastingparadijsjes en andere
regels en wetten, die hen meer opleveren dan kosten. Desastreuze
gevolgen daarvan vinden voort-durend op allerlei wijzen plaats, zoals
de gifwolkramp in Bhopal, India, in 1984, die niet alleen meer dan
10.000 mensenlevens kostte, maar ook de gezondheid aantastte van
100.000-den Mensen (Ik) als MiddelPunt. Zelfs nog tot 2014 werden
als gevolg van die ramp misvormde kinderen geboren. En zoals de
instorting van een kledingfabriek in Bangladesh in 2013:
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Instorting van het Rana Plaza
Op 24 april 2013 stortte in Savar, een subdistrict (upazila) van Bangladesh,
een acht verdiepingen tellend gebouw genaamd Rana Plaza, in. Bij de
instorting kwamen meer dan 1000 mensen om het leven en raakten meer
dan 2000 mensen gewond. De speurtocht naar overlevenden tussen het puin
ging tot drie weken na de ramp door en werd op 13 mei officieel stopgezet.
Het dodental was toen opgelopen tot 1.127…
… Rana Plaza, het gebouw dat instortte, bevatte vooral textielfabrieken,
waar ongeveer 5000 mensen werkten. De fabrieken waren eigendom van
Benetton, Bonmarché, Cato Fashions, the Children's Place, el Corte Ingles,
Joe Fresh, Mango, Matalan, Primark en Walmart.26
In het artikel “economie” staat ondermeer het volgende plaatje met
daar onder als tekst:

Eenvoudig kringloopmodel van de economie waarin het bedrijfsleven is
geplaatst tegenover de huishoudens, ofwel producenten tegenover
consumenten.27
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Zoals economie hierboven wordt uitgelegd, is het een soort perpetuüm
mobile. De producenten oftewel het bedrijfsleven maken en leveren
goederen en diensten voor de consumenten. Van wat en waarmee? Met
de productiefactoren, die de consumenten leveren aan de producenten,
volgens het plaatje. En dat draait zo oneindig door, zonder toevoeging
van Energie, zo lijkt het. Waar komt die Energie vandaan in dit plaatje?
Want volgens de natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt
zijn perpetuüms mobile onmogelijk. Met enig doordenken moeten het
waarschijnlijk de productiefactoren zijn, die de Energie leveren.
Productiefactoren zijn volgens de kapitalistisch economisch denkende
en fantaserende Mensen (Ik) als MiddelPunt:
Productiefactor
Een productiefactor is letterlijk datgene wat van invloed is op de productie,
ofwel: dat wat de productie mogelijk maakt of bepaalt.
In de economische wetenschap worden traditioneel drie productiefactoren
onderscheiden:
- land of natuurlijke hulpbronnen
- arbeid
- kapitaal
De productiefactor ondernemerschap wordt soms ook tot de
productiefactoren gerekend. Bovendien is er discussie gaande om nog een
productiefactor toe te voegen, namelijk kennis.
Het combineren van productiefactoren, met als doel het voortbrengen van
een product (een goed of een dienst) noemt men in de economie:
productie….
Primaire en afgeleide productiefactoren
Natuur en arbeid zijn de oorspronkelijke productiefactoren. Kapitaal is een
afgeleide productiefactor. Natuur en arbeid zijn vanaf het allereerste begin
met menselijke productie verbonden. Kapitaal moet met behulp van natuur
en arbeid (en eventueel ander kapitaal) vervaardigd worden.
De productiefactor grond wordt tegenwoordig veelal natuur genoemd en
omvat alle natuurlijke rijkdommen en natuurkrachten, grond- en
delfstoffen, bossen, ruimte, enzovoort.
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Arbeid omvat zowel lichamelijke als geestelijke menselijke werkzaamheid,
gericht op het voortbrengen van goederen en het verwerven van inkomen.
Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij.
Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden
om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term
productiemiddelen gebruikt.
…Primair inkomen
Het gebruik van een productiefactor in de productie levert voor de eigenaar
van die productiefactor inkomen op. Dit noemen we het primair inkomen.
Elke soort productiefactor ontvangt z’n eigen soort beloning:
productiefactor
- Land / natuurlijke hulpbronnen
- Arbeid
- Kapitaal

beloning (primair inkomen)
grondrente, pacht en de huuropbrengst
van andere natuurlijke hulpbronnen
(Engels: "rent")
loon
interest

En voor de productiefactor die door sommige economen wordt
onderscheiden geldt:
- Ondernemerschap

winst

Economen die ondernemen niet als vierde productiefactor onderscheiden
beschouwen winst als een restinkomen, dat na productie en verkoop
overblijft nadat de andere productiefactoren beloond zijn.28
Intrigerend niet, dat laatste zinnetje, dat over “winst” spreekt, dat
“restinkomen” zou zijn. “Restinkomen” dat overblijft, “nadat de andere
productiefactoren beloond zijn”. Waarom is er in de eerste plaats
überhaupt sprake van “restinkomen”? En ten tweede, waarom wordt
dat “restinkomen” niet eenvoudig gelijkwaardig verdeeld over letterlijk
elke mens? Ten derde, wie be-paalt wat en hoeveel de beloning is voor
elk van de eerste drie “productiefactoren”? Is het niet zo, dat er slechts
kleine kliekjes mensen zijn, die “eigenaar van elke productiefactor”
zijn? Wat wil zeggen, dat deze mensen als “eigenaar van (alle)
productiefactor(en) inkomen” krijgen, zoals het eerste zinnetje van dit
stukje stelt. Terwijl de meeste andere Mensen (Ik) als MiddelPunt
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alleen maar “eigenaar” zijn van de “productiefactor arbeid” oftewel hun
eigen hoeveelheid aan bruikbare lichaamsEnergie. Denkt u hier zelf
maar eens verder op door.
Er wordt in dit artikel onderscheid gemaakt in drie traditionele
productiefactoren en twee nog discutabele productiefactoren. Daarbij
worden de traditionele productiefactoren “land of natuurlijke
hulpbronnen” en “arbeid” de primaire productiefactoren genoemd. En,
intrigerend niet, “kapitaal” is slechts een afgeleide productiefactor. En
dat terwijl toch alles om kapitaal gaat in de kapitalistische economie.
Hoe kan een afgeleide productiefactor van groter en RIJKER belang
worden dan de oorspronkelijke oftewel primaire productiefactoren? En
waarom moet er überhaupt kapitaal vervaardigd worden, zoals wordt
gesteld: “Kapitaal moet met behulp van natuur en arbeid (en eventueel
ander kapitaal) vervaardigd worden”? Betekent dat niet heel eenvoudig
dat de productiefactoren “land of natuurlijke hulpbronnen” en “arbeid”
voldoende zijn om de economie van het huis, de Omgeving in stand te
houden? Ja. Maar daar gaat het bij de kapitalistische economie niet
om. Het gaat voor kapitalistische economie-bedrijvende Mensen (Ik)
als MiddelPunt om vooruitgang. En vooruitgang was in eerste instantie
zorgen voor de dag van morgen. Maar werd al snel tot meer hebben
dan een ander en proberen nog meer te krijgen dan een ander, voordat
die ander jou inhaalt en jou voorbijstreeft in die “vooruitgang”. De
afgeleide productiefactor kapitaal gaat dus om een al-tijd-durende en
steeds versnellende hardloopwedstrijd om te winne-winne-winne en de
winst van steeds meer bezittingen. Ongeacht de verliezers.
Volgens het artikel bestaat de afgeleide productiefactor “kapitaal” uit
“het totaal van kapitaalgoederen”, ook wel “productiegoederen”, of ook
wel “productiemiddelen”:
Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij.
Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden
om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term
productiemiddelen gebruikt.
Maar volgens het artikel zijn alle productiefactoren óók “dat wat de
productie mogelijk maakt of bepaalt”. Ergo: Alle “productiefactoren”
zijn dus ook “productiemiddelen”, dus “productiegoederen”, dus
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“kapitaalgoederen”, dus “kapitaal”. Ze vormen samen dus “het totaal
van kapitaalgoederen” van het zeer vage verschijnsel “maatschappij”.
En definities en betekenissen over “kapitaalgoederen” zeggen
ondermeer dat het:
(g)oederen (zijn) waarmee andere goederen en diensten kunnen worden
geproduceerd, zoals machines en kapitaalgoederen.29
Ja,
inderdaad,
met
“kapitaalgoederen”
maken
we
weer
“kapitaalgoederen” en o ja, “machines” die hier apart genoemd worden
zijn ook “kapitaalgoederen”, zoals blijkt uit de volgende definitie:
“…de goederen (zoals fabrieken, machines, gereedschappen, grondstoffen
en voorraden eindproduct) en diensten (zijn) waarmee andere goederen
worden geproduceerd, alsmede de voorraden gereed product en het nog
onderhanden werk.30
Deze omschrijving van “kapitaalgoederen” vertelt tot tweemaal toe
hetzelfde, dat voorraden “eindproduct” oftewel “gereed product” ook
“kapitaalgoederen” zijn. En dan nog de volgende omschrijving:
…alle goederen (zijn) die door een producent zijn aangekocht. Deze
behoren dus tot de productiefactor kapitaal. Men spreekt ook wel van reëel
kapitaal (in tegenstelling tot geldkapitaal) omdat ze ingezet worden om er
weer kapitaal en consumptiegoederen mee te produceren. Men onderscheidt
vaste en vlottende kapitaalgoederen.31
Intrigerend niet, dat “geldkapitaal” blijkbaar niet wordt ingezet om er
weer “kapitaal” en consumptiegoederen (beter kapitaalgoederen tot ze
zijn verkocht) mee te maken? Met betrekking tot “kapitaalgoederen”
“spreekt (men) ook wel van reëel kapitaal (in tegenstelling tot
geldkapitaal)”, zo wordt verteld. Moeten we dan aannemen dat
“geldkapitaal”, als niet kapitaalgoed, irreëel kapitaal is? Het antwoord
is ja, gezien de zich al jarenlang opgestapelde bewijzen, dat geld niet
eens uit lucht bestaat, die kun je tenminste nog ademhalen. Geld
bestaat zelfs niet uit materie of aether en akasha, maar uit gigantische
hoeveelheden aan niet-bestaand geld en zelfs negatief geld, met
andere woorden omschreven als schulden of rood geld (of is dit nu juist
het echte zwarte geld?). Het lijkt het er op dat de kapitalistische
economie en de gretige mis(ge)bruikers daarvan leven in een complete
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vernauwde en verengde fantasie van de werkelijkheid. Een extremistisch en terroristisch verengde en vernauwde fantasie, waarmee ze
desondanks 99% van de mensheid gegijzeld tot slaaf hebben gemaakt
en houden.
In alle genoemde definities en betekenissen valt te lezen, dat de
productiefactoren “land en natuurlijke hulpbronnen” en “arbeid”
“kapitaalgoederen” oftewel “productiegoederen” zijn. Zo valt de gehele
productiefactor “land en natuurlijke hulpbronnen” ondermeer onder de
term “grondstoffen” genoemd in de tweede betekenis. In die tweede en
de eerste definitie is “arbeid” omschreven als “diensten” en in de derde
is het verborgen in de twee eerste woorden “alle goederen”. Een
“producent” koopt onder “goederen” ook menselijke arbeid, menselijke
energie aan, naast “land en natuurlijke hulpbronnen”. En het woord
“diensten” staat ondermeer voor: “Producten die niet tastbaar zijn,
zoals horeca, handel, transport, zorg, overheid”, “onstoffelijke
goederen” en “we spreken van diensten als we het hebben over nietmateriële (= onstoffelijke) goederen zoals een taxirit, een bezoek aan
de huisarts, een toneelvoorstelling en dergelijke”.32
Niet tastbare producten? Niet-materiële en “onstoffelijke” producten en
goederen? Al deze “producten” en al deze “goederen” betreffen
menselijke arbeid, de arbeidsenergie van de Mens (Ik) als MiddelPunt.
Oftewel de productiefactor “arbeid”.
Het korte artikeltje “Productiemiddel” op de Nederlandstalige Wikipedia
probeert vervolgens weer te verhullen dat “arbeid” een “kapitaalgoed”
en een “productiegoed” is. Het is namelijk geen “productiemiddel”
volgens de schrijvers van dit artikel. En, o ja, “geld” is hier weer wèl
een “productiemiddel”, dus een “kapitaalgoed”:
Productiemiddel
Productiemiddelen zijn niet-menselijke fysieke objecten die gebruikt
worden in het productieproces. Voorbeelden van productiemiddelen zijn
land, grondstoffen, machines, werktuigen, gebouwen en geld die gebruikt
worden om goederen te produceren.
Adam Smith maakte gebruik van de term productiefactoren, waarbij er
onderscheid werd gemaakt tussen drie verschillende productiefactoren,
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namelijk land, arbeid en kapitaal. Hierbij vallen land en kapitaal onder het
begrip productiemiddelen.
Economische systemen kunnen gedefinieerd worden naargelang de
eigendomsstatus van de productiemiddelen. In het kapitalisme zijn de
meeste productiemiddelen in eigendom van particuliere personen en
bedrijven, waarbij vaak mensen in loondienst werken. Het marxisme wil de
productiemiddelen in gemeenschappelijk eigendom brengen.33
Maar volgens een andere definitie is “arbeid” juist weer wel een
“productiemiddel”:
Productiemiddelen
Middelen (zoals arbeid, machines, grondstoffen en energie) die nodig zijn
om producten te kunnen maken.34
Het genoemde onderscheid tussen de term “productiemiddel” en de
term “productiefactor” is willekeurig. De term factor staat ondermeer
voor: “element dat of omstandigheid die bepalend is”, “meewerkende
oorzaak”, “eigenschap, die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloedt
en waarvoor gecontroleerd of gecorrigeerd moet worden om de
uitkomsten te kunnen voorspellen of verklaren”. Welbeschouwd kan
“land” zowel als “middel” èn als “factor” beschouwd en gebruikt
worden, idem dito geldt dat voor “arbeid” en “kapitaal”. Kortom het
vakjargon van de kapitalistische economie doet denken aan een motto
gebruikt in één van de afleveringen van de X-Files: “To deceive,
inveigle and obfuscate” oftewel om te misleiden, te verleiden en te
verduisteren. Zo is er vanuit al dat kapitalistisch economischvakjargon-gebrabbel iets zeer (be)merk(ens)waardig aan die afgeleide
productiefactor “kapitaal”. Die bestaat namelijk uit “het totaal van
kapitaalgoederen in een maatschappij” oftewel “productiemiddelen”,
die weer bestaan uit de productiefactoren “land en natuurlijke
hulpbronnen” en “arbeid” en… “kapitaal”, die weer bestaat uit “het
totaal
van
kapitaalgoederen
in
een
maatschappij”
oftewel
“productiegoederen”, die weer bestaan uit de productiefactoren “land
en natuurlijke hulpbronnen” en “arbeid” en… “kapitaal”, die… Kortom,
hier hebben we een zogenaamd taalkundig Droste-effect.
Helder en duidelijk gesteld: Alleen de twee primaire productiefactoren
“land en niet-menselijke, natuurlijke hulpbronnen” en “arbeid oftewel
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menselijke, natuurlijke hulpbronnen” zijn nodig om de economie van
een huis of een Omgeving in stand en in een gezonde balans te
houden. De afgeleide productiefactor “kapitaal” is volkomen onnodig.
Sterker nog, die afgeleide productiefactor “kapitaal” haalt de gezonde
balans van een huis en Omgeving in feite altijd onderuit. Kapitaal wordt
verkregen door op allerlei manieren en wijzen allerlei soorten en
vormen van de primaire productiefactoren in handen te krijgen.
Daartoe wordt gehandeld, verhandeld, onderhandeld, kort gezegd
handjeklap gedaan. En waar dat niet lukt worden onderhandse
middelen toegepast, zoals beursgokcasino’s tot zelfs het beginnen van
oorlogen oftewel gedoogde massamoorden en genocides. De
zogenaamde productiefactor “kapitaal” leidt nooit tot een verbetering
van de “levenskwaliteit” van 99% van de mensheid, laat staan van de
ecologie. Het leidt echter altijd tot een enorme verspilling van allerlei
soorten en vormen van natuurlijke hulpbronnen, waaronder Mensen
(Ik) als MiddelPunt. Oftewel van Energie. Degenen, die beide primaire
productiefactoren in grote en steeds grotere hoeveelheden in hun
handen en in hun bezit weten te krijgen, kunnen met dat “kapitaal”
oneindig manipuleren, met als doel om er nog meer van in eigen
handen te krijgen. Ze kunnen elk “kapitaalgoed” de ene dag niets
waard laten zijn en de volgende van onschatbare waarde.
De afgeleide productiefactor “kapitaal” leidt voort-durend de aandacht
af van waar het daadwerkelijk om gaat: De Mens (Ik) als MiddelPunt
plus diens Omgeving.
Tot slot de twee
productiefactoren.

nog

min

of

meer

“discutabel”

genoemde

Ondernemerschap als eerste. Ondernemer heb ik voortdurend tussen
aanhalingstekens geplaatst. Waarom? Omdat de term ondernemer al
sinds heel lange tijd letterlijk ontvoerd is door de kapitalistische
economie-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt. Het wordt
mis(ge)bruikt om een zeer kleine groepering van Mensen (Ik) als
MiddelPunt mee aan te duiden en in feite tot grotere hoogte te vereren
of beter te waarde - eren, waarderen.
De kapitalistische economie kent een pyramide met grofweg drie
kastes van Mensen (Ik) als MiddelPunt:
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De “ondernemers” daarin, zijn in feite diegenen van de Mens (Ik) als
MiddelPunt, die er alles aan willen doen om ten eerste “meer” te zijn,
dat wil zeggen rijker van belang, dan de arbeiders en ten tweede om
zelfs ooit nog eens meer en rijker van belang te worden dan
“ondernemer” en dat is kapitalist. Maar in de niet verengde
werkelijkheid van de kapitalistische economie is elke, individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt een onderneemster of ondernemer. En zelfs elke
individuele vorm van wat voor leven dan ook. Hoe kan elke, individuele
levensvorm zo lang en zo plezierig mogelijk leven, als zij niet
onderneemt? Dat wil zeggen als zij geen ervaringen gaat opdoen, niet
gaat onderzoeken wat veilig is en wat niet, wat eetbaar is en wat niet,
wat drinkbaar is en wat niet? En elke, individuele vorm van leven
maakt daarbij gebruik van een afweging tussen haar Angst en haar
Nieuwsgierigheid. Beweren dat “ondernemers” als zeer verengde
groepering van Mensen (Ik) als MiddelPunt meer bijzonder zijn en
rijker van belang is niet alleen pathetisch, het is schaamteloos. Want
tenslotte is elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, die zijn
arbeidsEnergie moet zien te verkopen of te verhuren aan een
“ondernemer” of een kapitalist, ook simpelweg een… ondernemer.
Echter door de toevoeging van de kaste “ondernemers” in de
kapitalistische economie-pyramide wordt de indruk gewekt dat
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sommige Mensen (Ik) als MiddelPunt niet alleen rijker van belang
dan de meeste andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, maar voor
mogen en moeten daarom ook andere regels, wetten en vooral
privileges gelden. En die “ondernemers” zijn ook nog eens
prachtige buffer tussen de kapitalisten (bezitters) en de arbeiders.

zijn
hen
ook
een

Kennis als tweede. Ik ben opgevoed met de kreet: “Kennis is Macht”.
De kreet is ontleend aan een uitspraak van Francis Bacon uit 1597:
Scientia Potentia Est. Kennis is welbeschouwd “het bezit van
informatie”, opgedaan vanuit ervaringen. Of dat nu het ervaren en
weten betreft dat je wakker en zelfbewust bent, dat een appel eetbaar
is of dat men door spionage weet dat de “vijand” in het bezit is van een
neutronenbom. Informatie als bezit is dan ook vanuit het standpunt
van de kapitalistische economie-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt puur een kapitaalgoed. Het onthouden van informatie aan Mensen
(Ik) als MiddelPunt en het zelf wel bezitten van die informatie wordt in
de kapitalistische economie voort-durend mis(ge)bruikt om zelf de
overhand in veel situaties te verkrijgen en te behouden, omdat men er
zelf wel verdere kennis en kunde mee kan verwerven, maar de ander
niet. Daarnaast kan (ver)vals(t)e informatie en kennis op allerlei wijzen
mis(ge)bruikt worden om als “ondernemer” allerlei onterechte economische voordelen te verkrijgen. Het heeft ondermeer geleid tot de
hedendaags veel mis(ge)bruikte term “nepnieuws”. Alhoewel de praktisering daarvan al zo oud is als de de eerste zichzelf bewustgeworden
Mensen (Ik) als MiddelPunt. En de meest bekende term daarvoor heel
eenvoudig “leugen” is. Maar, kom met een nieuwe (modetrend)term en
je kunt weer prachtige, nieuwe leugenstrategieën over en weer verzinnen en mis(ge)bruiken. Verdergaande kennis(verkrijging) over allerlei
verschijnselen kan ook willens en wetens worden tegengehouden,
onderdrukt en taboe verklaard door de informatie daarvoor op allerlei
wijzen aan anderen te ontkennen of voor veertig, vijftig en zelfs
honderd jaar tot geheim te verklaren. Zoals informatie en verdergaande kennis(verkrijging) over mogelijk bezoek van BuitenAardse
levensvormen aan de planeet Aarde, Bijna-Dood-Ervaringen en paranormale mogelijkheden. Maar ook veel banalere politieke informatie
besproken “achter gesloten deuren”. Het is in feite niet kennis dat tot
een afgeleide productiefactor verklaard zou moeten worden, maar het
“bezit van informatie”. Daar wordt al van de meet van zijn zelfbewustwording af aan door de Mens (Ik) als MiddelPunt mee gemanipuleerd.
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Beide, “ondernemer(schap)” en kennis zijn, evenals “kapitaal”, hooguit
afgeleide productiefactoren. Zo bestaat de primaire productiefactor
“arbeid” in de vorm van elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt uit
èn ondernemerschap èn informatie èn kennis èn kunde.
In het plaatje van een “(e)envoudig kringloopmodel van de economie”
wordt de indruk gewekt dat “huishoudens” (daarmee worden
waarschijnlijk zogenaamde kerngezinnen van Mensen (Ik) als
MiddelPunt bedoeld) in het bezit zijn van de drie productiefactoren
“land of natuurlijke hulpbronnen”, “arbeid” (ook natuurlijke
hulpbronnen) en “kapitaal” (dezelfde natuurlijke hulpbronnen, maar
dan als bezit). Maar is dat zo? Hoeveel “huishoudens” bezitten
“kapitaal”, in de vorm van dieren, planten, grond, gebouwen, machines
en natuur? Is het niet zo dat de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt
alleen “arbeid” kunnen aanleveren? Volgens dit simplistische modelletje
krijgen “huishoudens” voor die productiefactoren dan loon, huur en
dividend (een deel van de winst van het bedrijf). Loon voor de
productiefactor “arbeid”. Huur voor de productiefactor “land of natuurlijke hulpbronnen”, dat zijn daadwerkelijk land, gebouwen daarop,
machines daarin en dergelijke. Maar nogmaals hoeveel “huishoudens”
bezitten iets van de productiefactor “land of natuurlijke hulpbronnen”
oftewel hebben dergelijk “kapitaal”? In feite bezitten de meeste alleen
hun arbeid(senergie). Hun enige “kapitaal” is dus de productiefactor
“arbeid”. In het deel “Energie” kom ik terug op deze productiefactor en
het feit dat “arbeid” wel degelijk en daadwerkelijk als “kapitaal” wordt
beschouwd. En er zijn weinig tot geen producenten, die hun arbeiders
en arbeidsters dividend, een deel van de winst, geven. Vervolgens
moeten de “huishoudens” als consument hun met de eigen
(arbeids)Energie gemaakte producten, oftewel goederen en diensten,
kopen van het “bedrijfsleven”. Dat worden dan consumentenuitgaven
genoemd. Het “bedrijfsleven” zijn de kapitalisten (=bezitters), de
“ondernemers” en beursgokverslaafden, die samen slechts een zeer
kleine en steeds kleinere kliek van alle “huishoudens” vormen.
Het plaatje laat in feite duidelijk zien hoe het “bedrijfsleven” de
“huishoudens” zeer eenvoudig tweemaal mis(ge)bruikt. Eerst doordat
de
“huishoudens”
hun
productiefactoren
(voor
de
meeste
“huishoudens” alleen hun grondstof arbeidsenergie) moeten gebruiken
om producten te maken, waarvoor zij dan worden betaald, wat loon
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wordt genoemd. Maar dat loon bestaat uit een kleinere hoeveelheid
energie dan dat er aan arbeidsenergie door hen is in gestopt. En
vervolgens moeten de “huishoudens” ook nog eens betalen voor het
kopen van de met hun eigen arbeidsenergie gemaakte goederen en
diensten, waarbij ze in feite opnieuw arbeidsenergie inleveren voor
hetzelfde product. En in het geval deze vorm van economie voor de
zoveelste keer weer eens faalt wordt verwacht dat de “huishoudens”
langer werken, sneller werken, tegen lager loon en nog minder
dividend, voor zover dat laatste al werd uitbetaald.
Kortom, het hier tentoongestelde “eenvoudig(e) kringloopmodel van de
economie”, de kapitalistische economie, heeft weinig tot niets te maken
met de Mens (Ik) als MiddelPunt en Al-het-andere, de Totale
Werkelijkheid. Op grove wijze wordt in dit “eenvoudig(e)
kringloopmodel van de economie” de gehele natuurlijke Omgeving
gereduceerd tot bruikbare grondstoffen. Planten, dieren en zelfs de
Mens (Ik) als MiddelPunt worden gereduceerd tot factoren om mee te
kunnen produceren, beroofd van het feit dat ze vormen van bewust
leven zijn. Alles wat bewust en zelfbewust leeft is weggelaten, gewist,
uitgegumd en vervangen door termen, die niets te maken hebben met
wat leven is. De Mens (Ik) als MiddelPunt met zijn enorme variatiewaaier aan gedrag is, volgens de in de kapitalistische economie veel
toegepaste ceteris paribus-regel, van een zeer variabele vorm van
zelfbewust leven door zelfbewust denken, voelen en handelen tot een
constante gemaakt. Zo ook Al-het-andere. Constanten hebben in de
vereenvoudigde modelletjes van deze economie geen enkele invloed.
Zo wordt van de constante Mens (Ik) als MiddelPunt, of hier
“huishouden”, verwacht, dat ze verplicht denkt, voelt en handelt
volgens de norm(aal)verdeling van deze vorm van economie.
Ceteris paribus
Ceteris paribus, Latijn voor "het overige gelijk blijvend", zegt men in de
sociale wetenschappen (met name de economie) wanneer men de invloed
van veranderingen in één grootheid (de verklarende variabele) op één
andere grootheid (de te verklaren variabele) onderzoekt. Het duidt dan de
aanname aan dat alle overige grootheden gelijk blijven, wat feitelijk nooit
het geval is, maar een onmisbare aanname voor de vorming en toepassing
van wetenschappelijke theorieën.
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In de exacte wetenschappen wordt ceteris paribus zelden gebruikt, omdat in
deze vakgebieden veel onderzoek in laboratoriumonstandigheden
plaatsvindt en de "overige" grootheden in grote mate gelijk gehouden
kunnen worden; de aanname is dan niet nodig. In de sociale vakken is dit
veel moeilijker: sociale omstandigheden kunnen nooit volledig
gereproduceerd worden.
Voorbeeld: economie
Uitspraak: De prijs bepaalt, ceteris paribus, de gevraagde hoeveelheid.
Interpretatie: een prijsverhoging van een product zal, onder verder gelijk
blijvende omstandigheden, leiden tot een wijziging (meestal daling) van de
hoeveelheid die door alle consumenten gezamenlijk wordt gevraagd.
Die gelijk blijvende omstandigheden (vandaar dus ceteris paribus) houden
in dat er géén verandering optreedt in:
- de inkomens van de consumenten
- het aantal consumenten
- de voorkeuren van die consumenten en
- de prijzen van andere goederen.35
Waarom wordt in het plaatje eigenlijk gesproken over “huishoudens”?
Waarom niet over individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt? Het gebruik
van deze term hier is vermoedelijk deels gericht op de term economie
zelf. Zoals gezegd betekent economie huishoudkunde. En de term
“huishouden” slaat hier waarschijnlijk op de kleinste vorm van een
huishouden, oftewel het kerngezin. Deze “huishoudens” zijn lange tijd,
dankzij de christelijke norm(aal)verdeling in samenwerking met de
kapitalistische economie-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt,
gedwongen geworden tot de be-paalde en be-perkte gezinsconstante
van een vader, een moeder en enkele kinderen. De vader is het hoofd
(lees: Baas) van dit zogenaamde gezin. Dit dankzij de kosmogonie
bekend als het bijbel-verhaal over Adam en Eva. De moeder is niet
meer dan het hulpje (lees: Slaaf). En de kinderen worden van geboorte
af aan in deze rolverdeling opgevoed en onderwezen, tot zij zelf als de
volgende generatie dit zeer christelijke ritueel, deze zeer christelijke
traditie en “gevestigde orde” als norm(aal) weer kunnen wijs maken en
opleggen aan hun kinderen. De kapitalistische economie-bedrijvende
Mensen (Ik) als MiddelPunt werken hier op gladde wijze aan mee, door
de vader als baas, heer en meester over de moeder en kinderen, het
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geld te laten “verdienen” door hem buitenshuis en voor derden te laten
werken, met de smoes dat hij dat doet voor de tweeden (zijn gezin) en
de eerste (zichzelf). De moeder wordt gedwongen om als onbetaalde
arbeidskracht alle arbeid voor de tweede (de vader en de kinderen) en
de eerste (zichzelf) te verrichten. De kinderen leren daarmee in het
gezin, hoe zij zich later ook in de grotere “huishouding” van hun
zogenaamde samen-leving, de maatschappij (of beter meetschappij
(hoeveel ben jij waard voor anderen?)), zich naast godsvrezend ook
economisch vrezend moeten gedragen. MannetjesMensen (Ik) als
MiddelPunt als de HEREN en MEESTERS, de regeerders en
ondernemers, en vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt als hulpjes in
met name de verzorgende, niet-produce-rende vormen van werk. De
uitspraak “het gezin is de hoeksteen van de samenleving” kwam en
komt in die zin zowel de christelijke godsverkondigers als de
kapitalistische economie-bedrij-vende Mensen (Ik) als MiddelPunt als
credo voor hun specialistische norm(aal)-verdelingen prachtig uit. Het
is bijvoorbeeld ongelooflijk hoe er sprake is van “vadertje staat”,
“vaderland” en van priesters en allerlei andere geloofsverkondigers, die
allemaal met “vader” moeten worden aange-sproken, hoewel velen van
de laatsten celibatair door het leven behoren te gaan.
Hoewel dankzij veel vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt, na eeuwenlange, enorme hoeveelheden energieverspillende sexestrijd, de indruk
bestaat dat zij, in althans de zogenaamde westerse wereld, nu gelijk
zijn aan de mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt, is dat nog altijd
meer een indruk dan werkelijkheid. Meer werkelijkheid is, dat de
kapitalistische economie-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt de
zogenaamde gelijkstelling van de vrouwtjesMensen (Ik) als MiddelPunt
op slimme wijze mis(ge)bruiken. Huurhuizen en koopwoningen
bijvoorbeeld, die voorheen door een zogenaamde éénverdiener net aan
betaalbaar waren, zijn in zogenaamde waarde twee, drie keer zo duur
geworden, omdat zogenaamde tweeverdieners nu natuurlijk allebei
kapitalistisch economisch uitgemolken kunnen worden. Samenwonende
Mensen (Ik) als MiddelPunt worden zo op allerlei wijzen uitgemolken
door zowel de bedrijven van “ondernemers” als door de zogenaamde
regeringsautoriteiten, puur een andere vorm van “ondernemerschap”.
Dit geeft de indruk van een florerende, kapitalistische economie, maar
heeft daar weinig mee te maken, behalve voor kleine kliekjes Mensen
(Ik) als MiddelPunt.
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Kortom, tussen de specialisatie van het christelijke geloof (een vorm
van spiritualistisch gelovende Mensen (Ik) als MiddelPunt) en de
specialisatie van de kapitalistische economie (een vorm van
materialistisch gelovende Mensen (Ik) als MiddelPunt) wordt al
eeuwenlang handjeklap gedaan. Een handjeklap, dat het “dienmodel”
van de eerste voortdurend op zodanige wijze vermengd met het
“verdienmodel” van de laatste, dat alleen kleine kliekjes van Mensen
(Ik) als MiddelPunt zich daar voor zichzelf een voort-durend overstromende hoorn des overvloeds mee hebben gewaarborgd.
ECONOMIE, ECOLOGIE, ENERGIE
Het basisverschijnsel van elke vorm van ecologie en economie is het
Verschijnsel Energie. Alle verschijnselen in een Omgeving bestaan uit
soorten en vormen van Energie, die tesamen die Omgeving in stand
houden. De wijze waarop zij dit doen wordt het ecosysteem genoemd
van een Omgeving. Teveel energie voor het ene verschijnsel of te
weinig voor het andere in een Omgeving verandert het ecosysteem van
een Omgeving. De Omgeving wijzigt zich misschien weinig of
langzaam, maar het kan ook veel of zeer snel wijzigen. De Omgeving
kan zelfs ophouden te bestaan. Economie gaat dus niet over het rijker
van belang zijn van de ene Mens (Ik) als MiddelPunt over de andere.
Economie, in zijn meest wijdse zin, gaat over alle energieën, alle
energiestromen binnen Omgevingen en tussen verschillende Omgevingen. Economie heeft niets te maken met stukjes papier, met
glitterende stukjes metaal of stukjes glas, spiegeltjes en kralen noch
met electronisch, beter gezegd virtueel geld, die als alle andere
geldmiddelen alleen maar in superpositie bestaan. Een superpositie, die
het de ene dag niets waard laat zijn en de volgende dag enkele Mensen
(Ik) als MiddelPunt tot miljonair maakt, vanuit het oog van de
manipulerende aanschouwer.
Economie, in zijn engere zin, gaat over hoe de energieën en
energiestromen tussen de Mens (Ik) als MiddelPunt en zijn Omgeving
en binnen die Mens (Ik) als MiddelPunt verdeeld worden en in een
dynamische balans worden gehouden. Economie is, zoals al gezegd,
een onderdeel van ecologie, “de wisselwerking tussen organismen en
levensgemeenschappen en hun omgeving”, tussen de Mens (Ik) als
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MiddelPunt en zijn Omgeving, Al-het-andere. Het gaat over de
energiehuishouding. Het gaat over energie-bronnen, energie-transport,
energie-omzetting, energie-opslag en energie-verbruik. In het
volgende deel kom ik hier nog uitvoerig op terug. Maar hier alvast het
volgende: Elke Omgeving, de Mens (Ik) als MiddelPunt incluis, is
volledig opgebouwd uit be-paalde en be-perkte energiesoorten en vormen, die samen een zekere mate van tijdelijke en schijnbare
ondeelbaarheid en onscheidbaarheid vormen (van atoom tot individu
tot universum). De Mens (Ik) als MiddelPunt, zelf een Omgeving, heeft
de Omgeving, waarin hij zich bevindt, en be-paalde en be-perkte
energieën daarvan nodig om te kunnen leven en overleven. Dit vindt
plaats door uitwisseling van energieën met die Omgeving.
Kort gesteld, kan worden geconcludeerd dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt vanaf haar zelfbewustwording en daarmee tegelijkertijd de
bewustwording van Al-het-andere, beide verschijnselen, zichzelf en Aldat-andere, oftewel de Omgeving heeft proberen bij te stellen en te
verbeteren. Voor en over beide fantaseert zij een mogelijke
Werkelijkheid, die zo prettig en plezierig mogelijk is en die haar zolang
mogelijk zoveel mogelijk kan geven om te leven en te overleven. Elke
gefantaseerde Werkelijkheid is echter sterk be-paald en be-perkt door
haar levensloop en de daarop gebaseerde LevensloopBepaalde
Werkelijkheid. En er is daardoor geen enkele gefantaseerde en
voorgestelde Werkelijkheid van de Mens (Ik) als MiddelPunt, die
volledig overeenkomt met de gefantaseerde en voorgestelde
Werkelijkheid van een andere Mens (Ik) als MiddelPunt. Ook blijkt dat
geen enkele gefantaseerde en voorgestelde Werkelijkheid van de Mens
(Ik) als MiddelPunt zomaar valt te creëren. Er is één ander verschijnsel
dat dat in de weg staat, maar tegelijkertijd ook mogelijk zou moeten
kunnen maken. Dat is het verschijnsel Energie.
Tot slot, de Mens (Ik) als MiddelPunt mag dan volledig afhankelijk zijn
van de Energie van Al-het-andere, van zijn Omgeving. Omgekeerd
echter is de Omgeving, Al-het-andere absoluut niet afhankelijk van de
Energie van de Mens (Ik) als MiddelPunt. De Mens (Ik) als MiddelPunt
mag voort-durend invloed uit oefenen op Al-het-andere, maar zonder
zijn aanwezigheid blijft Al-het-andere, hoewel anders, heel eenvoudig
bestaan.
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INLEIDEND
“Vraag: Kun je iets noemen dat niet uit energie bestaat?”, daarmee
begon ik mijn eindscriptie voor de opleiding maatschappelijk werk. Uit
de voorgaande hoofdstukken mag gebleken zijn dat mijn
LevensloopBepaalde Werkelijkheid mij tot de conclusie heeft doen
komen, dat het antwoord nee is. Niet alleen is Alles letterlijk Energie,
de Mens (Ik) als MiddelPunt kan als gevolg daarvan niet bestaan, leven
en niet overleven zonder Energie. Die Energie betrekt zij uit de directe
Omgeving in de vorm van energie-verschijnselen als voedsel, water,
zuurstof, een warme, droge, veilige plek enzovoorts. Ergo, zij kan ook
niet zonder een Omgeving, waarin de voor haar nood-zakelijke
Energieverschijnselen bestaan. Energieverschijnselen, die haar eigen
lichaamsOmgeving in stand, staande kan houden. Uit het vorige deel is
gebleken dat elke Omgeving bestaat uit verschillende soorten en
vormen van Energie, die zich manifesteren als verschijnselen, die zo op
elkaar inwerken, met elkaar samen - werken of elkaar zelfs
tegenwerken dat er een tijdelijke, schijnbare plek in de Totale
Werkelijkheid ontstaat en bestaat, die min of meer op zichzelf staat,
zelfstandig is. Het Verschijnsel Omgeving evenals het Verschijnsel
Mens zijn beide afgeleide verschijnselen van het Verschijnsel Energie.
De Mens (Ik) als MiddelPunt ervoer de Omgeving bij de aanvang van
haar zelfbewustwording als min of meer schijnbaar los van elkaar
bestaande verschijnselen om haar heen. Sommige verschijnselen
ervoer zij als nood-zaak om te kunnen leven, andere ervoer zij als
veilig en weer andere als onveilig en zelfs gevaarlijk voor haar
overleving. Zo ervoer zij ook op een bepaald moment dat de ruimte om
haar heen, waar zij vrij doorheen kon bewegen, niet zo leeg was als
het leek. Sterker nog, ze ervoer dat er iets in was dat zij met haar
ogen en neus niet kon ervaren en gewaarworden, dat over het
algemeen ook nauwelijks hoorbaar was en niet proefbaar en dat ook
nauwelijks voelbaar was, behalve de ene keer als een strelend zacht
iets en de andere keer als een woest duwende en trekkende kracht.
Iets dat ze ook absoluut niet kon vast-grijpen. Maar een iets zonder
welke zij ook absoluut niet kon leven en overleven. Ze moest het
inzuigen in haar eigen lichaam, inademen. En ook weer uitblazen,
uitademen. Termen daarvoor zijn ondermeer inspiratie (inademing) en
expiratie (uitademing). De term spirit is daar uit voortgekomen,
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evenals de term spiritualisme. Spirit, geest, heeft alles te maken met
verschijnselen die voor de Mens (Ik) als MiddelPunt nauwelijks tot niet
met zijn 6 op de materialistische energieën gerichte zintuigen te
ervaren zijn. Lucht is daar welbeschouwd het eerste zelfbewust ervaren
voorbeeld van.
Langzamerhand ervoer de Mens (Ik) als MiddelPunt ook dat er allerlei
verbanden waren tussen veel van de schijnbaar volkomen los en op
zichzelf bestaande verschijnselen om haar heen. Dat er één of
meerdere verschijnselen moesten zijn, die alle ervaren verschijnselen
met elkaar verbindt. Van grof naar steeds fijner verbanden ont-dekte
de Mens (Ik) als MiddelPunt tenslotte dat er vijf elementen moesten
zijn, die heel klein waren en waar alle verschijnselen uit moesten
bestaan: Aether, lucht, water, aarde en vuur. Nieuwsgierigheid bleef de
Mens (Ik) als MiddelPunt verder doen zoeken en vorsen naar hoe dit
kan en waar vandaan dit alles was gekomen. Zij ont-dekte daardoor
later dat die vijf elementen zelfs in elkaar konden overgaan. Zo kon
water bijvoorbeeld een vaste vorm en een gasachtige vorm aannemen
in be-paalde en be-perkte omstandigheden. Zij ont-dekte verder dat er
behalve water ook andere vloeibare stoffen waren en behalve lucht
andere vormen van gas. De vijf elementen werden daarmee vervangen
door de meer omvattende termen: vaste stof, vloeistof, gas en plasma.
Het vijfde element werd dom genoeg eenvoudig uitgewist. Die bestond
niet.
Dit alles leidde tot de modernere fantasieën, ideeën, theorieën,
aannames en vooral ook veel wetenschappelijke afspraken over de
Wetten van de ThermoDynamica, de relativiteitstheorie, de
quantummechanica en -fysica en de snaartheorie. Maar een
daadwerkelijk antwoord over de ware aard van de Totale Werkelijkheid,
over het bestaan van het universum, van het HeelAl en van zichzelf
heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt nog altijd niet gevonden.
In dit deel zal ik nader ingaan op wat Energie is. Hoe het in feite het
Verschijnsel Energie is, waar letterlijk Alles uit bestaat. En dat het het
Verschijnsel Energie is dat letterlijk Alles met Alles verbindt. Of beter
gezegd, Alles is Energie.
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ENERGIE, CHAOS, ORDE, ANARCHIE EN HIËRARCHIE
Er is geen orde. Er is alleen voort-durende, chaotische beweging van
Energie. Letterlijk dus chaos. Oftewel beweging van Energie in allerlei
soorten en vormen, die elkaar opzwepen, uitdoven, tegenwerken en
aanvullen. En die hier en daar als gevolg daarvan tijdelijk min of meer
schijnbaar ordelijke Omgevingen vormen, waarin en waardoor allerlei
nieuwe vormen en soorten van Energie tijdelijk mogelijk worden.
Evolutie is voor vele Mensen (Ik) als MiddelPunt een logisch gegeven.
Anderen vinden het volkomen onlogisch en geven zich liever over aan
een ander geloof. Noch de ene groepering noch de andere kan echter
bewijzen wat daadwerkelijk gaande is. Maar de meeste Mensen (Ik) als
MiddelPunt hopen dat er een orde is, zien die dan ook overal in. En zij
hopen, dat die orde ook nog eens een hiërarchie is, waarin zijzelf
uiteindelijk gered worden door rijker van belang zijnde en/of hogere
vormen van leven en zelfbewustzijn. Omdat zij dan zelf weinig tot geen
verantwoording hoeven nemen. En omdat dat een heerlijk veilig en
plezierig gevoel geeft.
Hiërarchie
Een hiërarchie is een manier om personen, objecten of gegevens te ordenen
volgens asymmetrische relaties daartussen, waarbij meerderen met
minderen worden verbonden. Deze activiteit wordt ook wel classificatie
genoemd….
…Een hiërarchie kan worden weergegeven met een structuur die lijkt op
een boomstructuur….
…Hiërarchie in de samenleving
Er zijn filosofen en politici die speculeren dat de mens "neigt naar
hiërarchie".
Een
voorbeeld
hiervan
is
de
middeleeuwse
standenmaatschappij waarin de samenleving in drie standen wordt
verdeeld: boeren, adel en geestelijken. Er zijn echter ook tegenvoorbeelden;
hiërarchisering in de samenleving gaat in tegen de ideologie van het
marxisme en bewegingen die hierop zijn gebaseerd, zoals het
communisme.1
Hedentendage is in de meeste landen, die hiërarchie van boeren, adel
en geestelijken vervangen door de drie-kasten-pyramide van de
kapitalistische economie, zoals beschreven in het vorige deel. De
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boeren zijn de arbeider geworden, veel van de adel en de geestelijken
zijn de kapitalisten geworden en daar tussen in bevinden zich Mensen
(Ik) als MiddelPunt die “ondernemers” worden genoemd.
Anarchisme
Anarchisme (van het Griekse 'αναρχος', anarchos: αν = "geen" αρχος =
"heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen
zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Het is de
verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een
individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of
iemand erkent. In de omgangstaal wordt de term anarchie als samenleving
vaak verward met een andere betekenis van het begrip anarchie, namelijk
chaos of wanorde/verwarring.2
Anarchie, zoals blijkt uit bovenstaande, Nederlandse Wikipediaomschrijving, heeft niet per se te maken met chaos, wanorde en
verwarring. Maar het is de omgangstaal, die deze gedachte voortdurend in stand houdt. Of is het de politieke propaganda van kliekjes
Mensen (Ik) als MiddelPunt, die als hiërarchische oligarchen de HEERen
willen spelen, die willen overHEERsen en die zo zichzelf verHEERlijkt
willen zien ten opzichte van alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt? En
die de behoefte van orde van de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt
mis(ge)bruiken om zichzelf de hoogste positie te geven in die
hiërarchie?
Chaos, zoals al is gebleken in het deel “Werkelijkheid”, is letterlijk het
Griekse woord voor “leegte”. In de Griekse kosmogonie werd alles uit
chaos geboren:
Chaos (Grieks: Χαος, Chaos betekent 'leegte') is in de Griekse mythologie
het Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Chaos is volgens sommige
bronnen vrouwelijk, maar wordt meestal als onzijdig aangeduid. Chaos
wordt wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos 'valt';
niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle
kanten op. Uit deze uitgestrekte malende wanorde ontstond orde in de vorm
van Nacht, Duisternis, Aantrekkingskracht, Onderwereld en Aarde. Aarde
maakte vanuit haar oorsprong Bergen, Zee en Hemel; Nacht en Duisternis
maakten samen Ether en Dag.3
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De “bodemloze leegte” van de Griekse kosmogonie geeft aan dat er
geen gesloten systeem is, geen gesloten Omgeving. Er is geen grens
links, rechts, voor, achter, boven noch onder. Ergo: Er is een eindeloos
open Omgeving, waarin “alles eindeloos ‘valt’… alle kanten op”. Uit die
chaos komen allerlei verschijnselen voort. En tenslotte de Mens (Ik) als
MiddelPunt, die vanuit zijn basisbehoefte om zo lang en zo plezierig
mogelijk te leven probeert orde te zien, maar ook zelf te creëren in en
met al die verschijnselen. Een orde, opgebouwd uit een hiërarchie,
waar hij zichzelf aan de top van plaatst. En een orde, waarin hij
geneigd is ook nog slechts enkele Mensen (Ik) als MiddelPunt een nog
veel hogere positie te geven in die hiërarchie. Maar welke kosmogonie
de Mens (Ik) als MiddelPunt ook toepast, of die nu begint met een
leegte, met een kosmisch ei, met één of meerdere goden of createurs
of met een kosmisch bewustzijn, in feite blijft de ervaring van elke,
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt hetzelfde. Vanaf het moment dat
hij zichzelf en daarmee tegelijkertijd Al-het-andere bewust wordt
ervaart hij een chaos aan verschijnselen, waar hij orde in probeert aan
te brengen samen met zijn meest nabije medeMensen (Ik) als
MiddelPunt.
Alle verschijnselen, die de Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart en kent,
bevinden zich volgens hem in één Omgeving, het universum. Of die
Omgeving zelf ook weer in een omgevende en meer omvattende
Omgeving bevindt is vooralsnog onbekend. Maar hedentendage
geloven veel wetenschappers dat het universum er slechts één is van
letterlijk ontelbare andere universa, die voort-durend opkomen en
ondergaan in een multiversum. En dat op chaotische wijze.
Universum of multiversum, er gebeurt van Alles in die Omgeving. Of
anders en beter gezegd: Alles gebeurt in die Omgeving. Op
gargantuesk grote schaal, zowel als op nanoscuul kleine schaal. Die
gebeurens, ook wel verschijnselen, worden door de Mens (Ik) als
MiddelPunt nauwkeurig onderzocht met zijn zintuigen, maar
hedentendage nog veel meer met de orgaanprojecties daarvan. Haar
bevindingen zijn dat elk verschijnsel in feite een vorm van bewegen is,
van onvoorstelbaar traag tot onvoorstelbaar snel in de ervaringen van
de Mens (Ik) als MiddelPunt. Al die beweging is Energie.
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Er zijn vele definities voor de term energie, zoals gewoonlijk weer bepaalt en be-perkt door specialismen. De term Energie heeft ondermeer
als definitie en betekenis:
Het vermogen arbeid te verrichten; arbeidsvermogen;
Het vermogen om licht, warmte of beweging te maken;
Een niet-stoffelijk iets dat in staat is veranderingen teweeg te
brengen aan of in stoffelijke voorwerpen;
Geestkracht; zin om iets te doen;
Eenheid van kracht;
Een fysische grootheid, aangevende de geschiktheid om arbeid te
verrichten of warmte af te geven; de eenheid van energie is de
Joule.
Kiest u maar. Mensen weten het eigenlijk niet. Ze weten dat er Energie
is, maar ze weten absoluut niet wat het precies is. En hoe het wordt
veroorzaakt. Energie veroorzaakt zelf volgens de betekenissen alle
materiële zowel als de spirituele verschijnselen. En het is zelf iets, een
verschijnsel, dat niet-stoffelijk, dus niet materieel is, waar de Mens (Ik)
als MiddelPunt alleen de directe gevolgen van kan ervaren, zoals de
Zon, de Aarde, water, het Zonnestelsel en zichzelf. Tegelijkertijd wordt
het daarom ook een fysische, is materialistische, dus stoffelijke
grootheid genoemd. Ook mag duidelijk zijn dat Energie altijd over
beweging gaat, over actie. Het is zèlf beweging èn veroorzaakt weer
andere beweging. Hoewel het eerste niet in bovenstaande definities en
omschrijvingen is terug te vinden.
Maar de meest heldere, korte en krachtige definitie komt van de
Grieken, die het woord ook hebben bedacht. “Energeia” staat voor en is
synoniem aan “activiteit” en “handeling”. Volgens de Engelstalige
Wikipedia zou het woord mogelijk voor het eerst gebruikt zijn in een
werk van Aristoteles, zo’n 2500 jaar geleden:
In contrast met de moderne definitie, was energeia een kwalitatief filosofisch
concept, breed genoeg om ideeën als blijdschap/vreugde en plezier te
omvatten.4
Deze eerste en daarmee oudste betekenis van Energie als activiteit en
handeling is niet terug te vinden in de gespecialiseerde definities van
Energie hierboven. Behalve indirect. De Mens (Ik) als MiddelPunt
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ervaart namelijk wèl de gevolgen van Energie, maar kan Energie zelf
niet vast pakken, niet vast grijpen en onderzoeken. En daardoor vat en
be-grijpt hij Energie niet. Het is ongrijpbaar en daarom onbe-grijpbaar.
De meeste definities en betekenissen hebben daarnaast het idee
weggeradeerd dat Energie in elke vorm en soort niet alleen materiële
handeling of activiteit is, maar als bouwsteen ook een spirituele
component bezit en doorgeeft, omschreven als blijdschap, vreugde en
plezier. Energie brengt altijd de beweging voort, zowel materialistisch
als spiritualistisch. Energie is daarmee het Verschijnsel waaruit Alles,
de Totale Werkelijkheid zowel kwantitatief als kwalitatief voortkomt.
Mensen kennen dan ook een groot aantal soorten en vormen van
energie. Om er maar eens enkele te noemen:

Daarbij heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt voor de eenvoud ook nog
eens allerlei verschijningsvormen en plekken waar be-paalde
energievormen zich ophouden of zich op een be-paalde manier
gedragen, de naam gegeven van de “ont-dekkers”, zodat we nu
opgescheept zitten met Tesla’s, Watts, Kelvin’s, Sievert’s, Becquerel’s,
Gray’s, Röntgen’s, Joule’s en vele meer. Wat voor de meeste Mensen
(Ik) als MiddelPunt, behalve de ingewijden, heeft geleid tot een wartaal
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aan termen, die door de ingewijden vakjargon wordt genoemd.
Daarnaast hebben de vele verschillende groeperingen Mensen (Ik) als
MiddelPunt over de gehele Aarde hun eigen woorden en termen
bedacht voor dezelfde soorten en/of manifestaties van Energie, zoals
Ki, Chi, Prana, Reiki en Orgon voor levensenergie en Aether, Akasha en
het 5de element voor de energie, waaruit het universum is
voortgekomen. De laatste een vorm van Energie die volgens vele
andere Mensen (Ik) als MiddelPunt niet eens bestaat.
De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft gedurende diens zelfbewuste
geschiedenis dus steeds andere vormen van Energie leren kennen,
gebruiken en begrijpen. En hij heeft voor elke nieuwe soort en vorm
weer een nieuwe term en omschrijving bedacht, veelal gebaseerd op
specialistische kennis erover. Of, zoals gezegd, door de naam van de
ont-dekker ervan te gebruiken. Dit heeft geenszins bijgedragen aan
een helder en duidelijk begrip van wat Energie nu eigenlijk is.
Het werd de Mens (Ik) als MiddelPunt stap na stap duidelijker, dat al
die schijnbaar losse en verschillende soorten en vormen van Energie
met elkaar verbonden waren. Onlosmakelijk zelfs, zoals ook de Mens
(Ik) als MiddelPunt onlosmakelijk verbonden is met zijn Omgeving, met
Al-het-andere. Het werd hem ook duidelijk dat het Energie is, die die
schakel, die binding is tussen hemzelf en Al-het-andere.
De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft daarnaast zelfs energieën bedacht,
waarvan hij niet eens zeker weet dat zij bestaan, maar die hij hooguit
vermoedt, gebaseerd op bijvoorbeeld indirecte waarneming of om een
probleem op te lossen, zeg maar een gat te vullen in een theorie.
Daaronder vallen ondermeer, zoals al eerder gezegd, de zwaartekracht
en de donkere materie en de donkere energie. In het geval van de
laatste bleek dat het gat, dat door materialistisch denkende
natuurkundigen zelf werd veroorzaakt door het bestaan van de aether
te ontkennen en de ruimte met letterlijk niets oftewel leegte te vullen,
wat ze vacuüm noemden (=lege ruimte, ongevulde ruimte,
materievrije ruimte en leegte), toch gevuld moest zijn met iets.
Waarom? Omdat de sterren, melkwegen en andere verschijnselen, die
zich er in bevinden zich niet bleken te gedragen volgens de
berekeningen. Kortom, de natuurkundigen groeven hun eigen gat, dat
zij sindsdien vullen met ondermeer donkere materie en donkere
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energie. Zo groot is dat gat zelfs dat 96% van alles in het universum
volgens vele natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt uit
die donkere materie en donkere energie moet bestaan (zie het plaatje
op pagina 25).
Als generalist kijk ik naar wat al die verschillende soorten en vormen
van Energie gemeen hebben. En dat is dat ze alle beweging zijn, of
zoals gezegd activiteit, die op hun beurt weer beweging, activiteit en
handeling voortbrengen. Waarbij “handeling” speciale activiteiten
betreffen door specifiek de handen van de Mens (Ik) als MiddelPunt. En
vandaaruit stel ik: Alle energieën met een kleine letter e komen voort
uit Energie met een hoofdletter E. De laatste omvat en veroorzaakt
elke soort, vorm en eigenschap van beweging oftewel energie, die de
Mens (Ik) als MiddelPunt onderscheidt en scheidt van alle andere.
Ik ga uit van Energie als een verschijnsel waaruit letterlijk Alles, de
gehele en Totale Werkelijkheid, voortdurend voortkomt, die
omschreven dient te worden met de eerste en oudste betekenis, die de
Mens (Ik) als MiddelPunt ervan heeft ervaren.
Als dat zo is, zijn spirituele en materiële energieën dan te scheiden? Of
kunnen we ze alleen maar onderscheiden? Het antwoord is mijns
inziens dat ze slechts zijn te onderscheiden. Stellen we, dat ze zijn te
scheiden, dan zou er direct sprake zijn van tenminste een dualisme en
uiteindelijk zelfs van een oneindig polyisme. En de vraag is, in hoeverre
al deze vormen en soorten van Energie dan toch in elkaar zouden
kunnen overgaan of uit elkaar zouden kunnen voortkomen, wat zelfs
de natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt beweren.
Maar als er daadwerkelijk een Eenheid is achter Alles, dan is alleen
onderscheiding en geen scheiding van spirituele en materiële energieën
mogelijk.
Ongeacht naar welke kosmogonie we kijken, zien we dat ze alle
beginnen met een handeling of activiteit. Van goden of één god die aan
het werk gaan en handelingen verrichten tot een Grote Klap of een
Oerschreeuw. En zelfs in de kosmogonieën, die stellen dat het
universum altijd heeft bestaan, is het energeia, die door cyclussen gaat
233

WonderWegenWandelaars
of spiralen. Het einde van Alles, in ons universum althans, heeft te
maken met het uitdoven, het stoppen van de beweging, van alle
activiteit en elke handeling. Althans volgens de materialistischdenkende Mensen (Ik) als MiddelPunt. Toch is volgens de meesten van
deze laatsten energie niet vernietigbaar. Het kan alleen van vorm
veranderen. In hun Wetten van de ThermoDynamica wordt gesteld, dat
Energie niet gecreëerd kan worden, noch vernietigd. Wat eigenlijk
hetzelfde is als zeggen dat het universum altijd bestaat, maar door
allerlei cyclussen of spiralen gaat van verschillende soorten, vormen en
verschijnselen van Energie. Wat die Grote Klap aan het begin en die
Vriesdood aan het einde van het universum nog wel mogelijk kan
maken. Maar men dient zich te realiseren dat deze Wetten van de
ThermoDynamica louter gebaseerd zijn op puur één vorm van energieuitwisseling, die van temperatuur oftewel warmte. Daarnaast zijn deze
wetten ook gebaseerd op een gesloten Omgeving. Deze wetten kunnen
niet verklaren, hoe uit een heel klein iets zomaar opeens een enorme
hoeveelheid aan activiteit kan ontstaan. Zoveel zelfs dat er dus uit een
enorme klap, de zogenaamde Oerknal, het gehele universum met al
zijn verschijnselen uit volgde. Een ontploffing, waaruit energieën in de
meest uiteenlopende vormen, soorten en verschijnselen zijn
voortgekomen, die uiteindelijk allemaal zullen ophouden te bestaan
door die ene vorm van energie-uitwisseling, te weten warmte-energieuitwisseling. Althans dat is de theorie en fantasie van de gelovers en
volgers van de Wetten van de ThermoDynamica.
De materiële kwantiteit van de 40 biljoen lichaamscellen (en de 400
biljoen niet eigen levensvormen) van de Mens (Ik) als MiddelPunt, die
evenals elke andere vorm van leven de basisbehoefte heeft van zo lang
mogelijk en zo plezierig mogelijk te leven, komt voort uit deze Grote
Klap van Energie. Maar denkt u eens na over het feit, hoe de Mens (Ik)
als MiddelPunt en elke andere vorm van leven de ervaring kan hebben
van gevoelens van Angst en Nieuwsgierigheid en van plezier, als zij
allemaal slechts uit puur kwantitatieve, materiële energieën zouden
bestaan. Zelfs ideeën als emergentie oftewel het Geheel is Meer dan de
Som der Delen verklaart dit niet. Want waarom zouden er überhaupt
ooit gevoelens ontstaan uit gevoelloze materie? Prachtige materieenergie bouwwerken van atoom op atoom en molecuul aan molecuul,
ja. Maar bewustzijn, gevoelens en zelfbewustzijn? Zowel de meeste
spiritualistische als de meeste materialististische Mensen (Ik) als
234

Energie
MiddelPunt ontkennen deze mogelijkheid, wanneer ze spreken over
steeds geavanceerder robots, gemaakt en nageäapt door de Mens (Ik)
als MiddelPunt vanuit de niet door hem gecreëerde natuur. Dat die
“kunstmatige intelligentie” niet alleen zelfbewust zou kunnen worden,
maar ook nog eens gevoelens zou kunnen krijgen…? En waarom zou
dat bijproduct van kwantitatief en kwalitatief ingewikkelder materieenergie-gebouwen, zoals dieren, planten en de Mens (Ik) als
MiddelPunt zelf, uiteindelijk zo krachtig kunnen worden, dat het leidt
tot de zeer grote hoeveelheid aan verschillende gevoelens, waar de
Mens (Ik) als MiddelPunt over beschikt? Een bijproduct, waarover hij in
veel gevallen niet eens zelf de teugels altijd in handen heeft?
Waarom heeft de Mens (Ik) als MiddelPunt zo’n grote behoefte om
spiritualiteit en materialiteit halsstarrig te willen scheiden?
Het antwoord is, omdat de Mens (Ik) als MiddelPunt een lichaam heeft
dat grotendeels uit materiële energieën is opgebouwd. En omdat zij het
in leven moet houden met materiële energieën uit haar directe
Omgeving, dat onderdeel is van het gehele universum, waarin zij zich
bevindt. De meeste van haar zintuigen zijn daartoe gericht op het
kunnen gewaarworden en onderscheiden van materiële energieën,
materiële energieën die haar in leven kunnen houden en die haar leven
kunnen beëindigen. Zij kan geen tot weinig spirituele energieën
gewaarworden en onderscheiden en deze zijn ook nauwelijks nodig om
in de materie-energie-Omgeving van het universum te kunnen
overleven.
ENERGIE ALS DE ULTIEME EN EINDELOZE VORMVERANDERAAR
De vraag blijft natuurlijk, waarom de Mens (Ik) als MiddelPunt zich
bevindt en leeft in een meer grofstoffelijk (materie-energie) universum
en een meer grofstoffelijk (materie-energie) lichaam heeft en veel
minder in een fijn- of niet-stoffelijk (spirit-energie) universum. Één
antwoord is het Verschijnsel Energie. Het Verschijnsel Energie heeft het
universum en letterlijk alles dat daarin is veroorzaakt. Het universum is
vol met soorten en vormen oftewel verschijnselen van Energie, die
voort-durend in beweging zijn en met elkaar samen-werken, elkaar
tegen-werken en zo min of meer tijdelijke Omgevingen creëren binnen
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die enorme Omgeving universum. Er is oneindige beweging van
Energie. Het Verschijnsel Energie kan worden beschouwd als de enige,
daadwerkelijke vormveranderaar.
Het idee van vormveranderaars is al heel oud. Verhalen van duizenden
jaren geleden staan er al bol van.
Een geweldig voorbeeld uit de Chinese literatuur, dateert al van voor
1600. Het verhaal staat bekend als “De reis naar het westen” en is al
vele malen opnieuw uitgebracht in boekvorm, als film en als
televisieserie:
De reis naar het westen
De reis naar het westen is een van de vier klassieke romans van de Chinese
literatuur. De roman werd oorspronkelijk gepubliceerd in de jaren 90 van
de 16e eeuw, tijdens de Ming-dynastie. Hoewel er geen directe bewijzen
voor zijn, wordt de roman vaak toegeschreven aan Wu Cheng'en…
De roman bevat een fictieve vertelling van de legende over de
boeddhistische monnik Xuánzàng's, die tijdens de Tang-dynastie een
pelgrimstocht naar India zou hebben gemaakt om religieuze boeddhistische
teksten genaamd soetra’s te bemachtigen. In de roman wordt deze taak door
Gautama Boeddha gegeven aan de monnik. Xuánzàng krijgt drie helpers
mee, die hem gedurende de reis tegen meerdere gevaren moeten
beschermen als boetedoening voor zonden die ze elk in het verleden hebben
begaan. Deze handlangers zijn Sūn Wùkōng (alias “de apenkoning”), Zhū
Bājiè en Shā Wùjìng. Verder krijgt Xuánzàng hulp van een drakenprins, die
de gedaante van een paard aanneemt zodat Xuánzàng op hem kan rijden.
Volgens sommige geleerden zou het verhaal bedoeld zijn als satire op de
Chinese overheid van die tijd. De reis naar het westen heeft een grote
achtergrond in Chinees volksgeloof, Chinese mythologie en het pantheon
van daoïstische onsterfelijken.
Een verklaring voor de populariteit van de roman is dat het op verschillende
manieren kan worden opgevat. Het is een avonturenverhaal, een werk dat
inzicht geeft in het spiritualisme, en een allegorie voor de reis naar
verlichting.5
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Alle energie-gebeurens hierin, doen de vraag opkomen of het niet
Energie is, die in allerlei vormen, verschijnselen en soorten plezier met
zichzelf maakt, zoals sommige spiritualisten menen dat Alles, de Totale
Werkelijkheid één groot bewust-zijn is.
Odo uit de televisieserie "Star Trek, Deep Space Nine" is dus bijlange
na niet de eerste vormveranderaar.6 De naam Odo is volgens deze
fantasie-serie gebaseerd op de Cardassiaanse term "odo'ital", wat
"niets" betekent. Deze figuur en zijn verhaal geeft precies weer wat
Energie is.
Odo is een zogenaamde "gedaanteverwisselaar", een vormveranderaar.
In zijn natuurlijke staat is Odo zonder vorm. Beter gezegd, Odo is in
zijn natuurlijke staat zonder een voor Mensen (Ik) als MiddelPunt begrijpbare vorm. Hij is vormeloos, oftewel wanordelijk, chaotisch. Maar
door, laat ik het bewustzijn en vrije wil noemen, kan hij in principe elke
vorm aannemen en kan hij de toestand, soort en het verschijnsel van
zijn energieën wijzigen naar zijn zin en behoefte. Van een rots tot een
Mens (Ik) als MiddelPunt tot een vloeistof tot zelfs een wolk. Hij kan
dus alle elementen oftewel aggregatietoestanden aannemen, los van
de andere. Het kan gesteld worden dat Odo de kunde en kennis bezit
van de meest ultieme uitvoering van transmogrificatie (wat staat voor
gedaanteverandering, metamorfose en transformatie).
Voor lange tijd is zijn afkomst een mysterie. Niet anders dan het
mysterie van ons menselijk bestaan en het bestaan van ons
universum. Uiteindelijk wordt zijn volk en soort gevonden. Hoewel niet
het antwoord over de afkomst van zijn natuur en geaardheid. Het is
een volk dat aan de ene kant kan bestaan als één zee van
vormeloosheid en aan de andere kant kan bestaan als duizenden,
miljarden en misschien zelfs ontelbare stukjes van die zee, elk met een
specifieke en eigen materialistische vorm.
Stukjes, die zichzelf kunnen manifesteren als afzonderlijke individuen,
met hun eigen bewustzijn en indentiteit. Stukjes, die elke vorm kunnen
aannemen, die zij zich kunnen voorstellen. Op deze wijze kan
bijvoorbeeld één deel van dit volk de karakteristieken aannemen van
een gehele leefOmgeving, terwijl een ander deel de karakteristieken
kan aannemen van individuele levensvormen, die kunnen leven en
floreren in die leefOmgeving. Dit volk, dat tegelijkertijd één complete
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één-heid is èn uit miljarden verschillende individuele vormen en
levensvormen bestaat, is het beste voorbeeld van wat Energie is en
hoe het zich kan gedragen en manifesteren. Energie is de enige
vormveranderaar en gedaanteverwisselaar zonder restricties en
voorwaarden. Daarmee is Energie de Ultieme Vormveranderaar, de
Eindeloze Gedaanteverwisselaar.

Odo vormveranderend en samensmeltend met een andere vormveranderaar 7
Als men goed kijkt naar en nadenkt over deze twee voorbeelden, zal
men zien dat ze beide volkomen vergelijkbaar zijn, behalve in het
verschil veroorzaakt door de LevensloopBepaalde Werkelijkheden van
de bedenkers van deze verhalen en figuren, of anders gezegd, in het
verschil tussen plaats en tijd.
Dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zo onvoorstelbaar veel soorten van
Energie onderscheidt en trouwens ook letterlijk scheidt, is omdat
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letterlijk Alles uit Energie bestaat. De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft
gedurende haar zelfbewuste geschiedenis steeds weer andere vormen
van Energie ervaren en beleefd en daarmee leren kennen en begrijpen. En zij heeft voor elke nieuw ontdekte soort en vorm een
nieuwe naam en term bedacht.
Is het nonsens om alle vormen en soorten en eigenschappen van
energieën voor te stellen, alsof zij voortkomen uit slechts één en
dezelfde Energie? Niet meer dan alle verschijnselen voor te stellen als
voortkomend uit één spiritueel of één materieel beginsel.
Tot slot, het volk van Odo is bewust op alle niveau’s van de gehele zee.
De vraag is: Is Energie dat ook? Die vraag wordt door vele Mensen (Ik)
als MiddelPunt als sinds mensenheugenis beantwoord met de fantasie,
de theorie, de aanname en idee dat het universum, het HeelAl
inderdaad bewust is en mogelijk zelfs zelfbewust. Hedentendage zijn er
ook weer steeds meer wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die deze theorie, dit idee willen proberen te onderzoeken,
omdat meer en meer bevindingen in hun wetenschapsvelden in die
richting lijken te wijzen. Zo verscheen op 16 juni 2017 het al eerder
genoemde artikel “Is the Universe Conscious?”, waarin een aantal
ideeën en hypothesen hierover naar voren worden gebracht. Enkele
citaten hieruit:
Natuurkundige Gregory Matloff beargumenteert, dat een “protobewustzijnsveld” zich door de gehele ruimte zou kunnen uitstrekken.… Het
idee van een bewust universum … bij zijn formele academische naam …
“panpsychisme” genoemd, blijkt vooraanstaande ondersteuners te hebben
in een variëteit aan velden. …filosoof en cognitief wetenschapper David
Chalmers is een voorstander. Zo ook, op een andere manier,
neurowetenschapper Christof Koch van het Allen Institute for Brain
Science en Brits natuurkundige Sir Roger Penrose, bekend door zijn werk
met betrekking tot zwaartekracht en zwarte gaten. Kortom, beargumenteert
Matloff, panpsychisme is te belangrijk om te negeren….
…Dertig jaar geleden introduceerde Penrose een sleutel-element van
panpsychisme met zijn theorie, dat bewustzijn geworteld is in de
statistische regels van de quantumfysica, zoals ze van toepassing zijn op de
microscopische ruimtes tussen neuronen in de hersenen.
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In 2006 bracht de Duitse natuurkundige Bernard Haisch, bekend door
zowel zijn onderzoeken naar actieve sterren als zijn openheid met
betrekking tot onorthodoxe wetenschap, het idee van Penrose een grote stap
verder. Haisch stelde dat de quantumvelden, die de gehele lege ruimte
doordringen (het zogenaamde "quantum vacuüm") bewustzijn produceert
en uitzendt, die dan tevoorschijn komt in elk voldoende genoeg complex
systeem, waar energie door heen stroomt. En niet alleen de hersenen, maar
in potentie elke, fysieke structuur. 8
ENERGIE IN-FORM-ATIE
Eindeloze soorten en vormen van de ene Energie zijn mogelijk. Elke
vorm van deze Energie bestaat min of meer op zichzelf. Zo’n vorm kan
in onze menselijke ervaring minder dan een nanoseconde bestaan,
zoals zogenaamde virtuele deeltjes. Of ze kan miljarden jaren en
mogelijk langer bestaan, zoals de atomen waaruit ons heelal is
opgebouwd tot in haar grootste constructies en bouwwerken.
Bouwwerken en constructies van sterren en planeten tot galactieën
(melkwegen) tot galactie-trossen en de nog grotere structuren van het
universum. Het zijn alle energievormen en -soorten en complexe
bouwwerken van vele verschillende vormen en soorten van Energie,
met hun eigen hoedanigheden, mogelijkheden en onmogelijkheden.
Deze hoedanigheden, mogelijkheden en onmogelijkheden worden bepaald en gelimiteerd door de vorm en soort van Energie. Van sommige
vormen en soorten Energie is de Mens (Ik) als MiddelPunt zich mogelijk
nooit bewust, dat zij bestaan. Eenvoudigweg omdat haar zintuigen zo
ver niet kunnen reiken. Andere vormen en soorten kan de Mens (Ik) als
MiddelPunt wel ervaren met haar materialistische werktuigen voor
gewaarwording en waarneming. Door letterlijk het zien, horen, ruiken,
proeven en voelen van hun vorm en hoedanigheid. Haar zintuigen
ontvangen en registreren informatie van de vele soorten en vormen
van Energieverschijnselen om haar heen. Informatie en het bezit
daarvan leidt, zoals al gezegd in het vorige deel, tot kennis en kunde.
Informatie: “…is al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van
kennis of gegeven tot iemand komt. Informatie kan bij een gebruiker
de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie
kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker en hem tot bepaalde
acties aanzetten of emoties bij hem opwekken.”9 En korter: “(Een) voor
de mens begrijpbaar bericht of gegeven”.10
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Volgens de Nederlandstalige Wikipedia is informatie:
… (van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") … alles wat
kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid
vermindert. Strikt genomen is informatie pas informatie als die
interpreteerbaar is. Interpreteren en integreren van informatie resulteert in
kennis. Er verschenen in de loop van de tijd honderden definities van het
begrip. Dit komt doordat een aantal (sub)wetenschappen en
toepassingsgebieden het verschillend gebruiken. Informatie wordt
overgedragen via communicatie. Wie een boodschap overdraagt is de
zender en wie de boodschap ontvangt is de ontvanger. Meestal is er
tweerichtingsverkeer.11
Er zijn “honderden definities van het begrip” informatie door…
specialisatie. Zelf ga ik uit van wat het woord informatie zelf letterlijk
aan woorden in zich bergt en daarmee zegt. In, formatie en form
(vorm).
Formatie staat ondermeer voor: Schepping, vorming, ontwikkeling,
samenstelling en eenheid. En ook staat het voor de actie (beweging)
van het geven of aannemen van een vorm, gedaante of het bestaan.
Een ander woord voor formatie is naast vorming ook wording. We
spreken zowel van mensvorming als menswording. Van wereldvorming
zowel als wereldwording. Mensen (Ik) als MiddelPunt kunnen zelf iets
vormen en ze zijn zelf gevormd door één of ander gebeuren.
Kosmogonieën (wereldwordingen of -vormingen) beweren dat de Mens
(Ik) als MiddelPunt in beginsel is gevormd vanuit òf een zeer bewuste
creatie òf vanuit puur toeval.
En vorm betekent ondermeer: Gedaante, figuur, gestalte, houding, mal
(gietvorm), wijze, mode, schijn en uiterlijkheid. Mensen (Ik) als
MiddelPunt hebben een be-paalde vorm, zoals een hond een be-paalde
vorm heeft, de Aarde, een microbe, een atoom enzovoorts. Elke vorm
en elk uiterlijk, met een ander woord elk verschijnsel, komt voort uit
de Eindeloze Vormveranderaar. Uit de mogelijkheden en onmogelijkheden van de soorten en hoedanigheden van de energieën, die daaruit
voortkomen, die het maken en die het behouden. Verschillende
energieën en energie-complexen en -structuren of -systemen en velden
van energie worden gevormd en bestaan voor een zekere tijd en
bevinden zich daarom in een be-paalde vorm. Ze zijn een form-atie.
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Aldus zijn ze in-form-atie. Ze zijn informatie, wat betekent dat de Mens
(Ik) als MiddelPunt, zelf in een be-paalde formatie, ze kan leren
kennen, herkennen en erkennen. Zij kan kennis ontwikkelen over al
deze formaties en vormen. Welke formatie is veilig? Welke is onveilig?
Welke eetbaar? Welke drinkbaar? En… hoe kan zij de formatie of vorm
zo wijzigen dat zij er haar eigen basisbehoefte beter mee kan
bevredigen?
Voor de zelfbewustgeworden Mens (Ik) als MiddelPunt is al die
informatie, zijn al die vormen oftewel verschijnselen van Energie als
verschillende materialistische en spiritualistische bouwstenen voor het
opbouwen van de eigen (leef)Omgeving en van zichzelf. Voor het
gezond houden en maken van de eigen (leef)Omgeving en van zichzelf
tot zelfs het verbeteren van beide. Met als doel dat wat elke vorm van
leven probeert te bereiken: Zo lang en zo plezierig mogelijk leven.
Sommige Mensen (Ik) als MiddelPunt zijn daarom op zoek naar wat
Energie nu precies is. Veel meer zijn op zoek naar vormen en
verschijnselen van Energie, die eindeloze bronnen kunnen zijn om van
te kunnen leven en bestaan. Energiebronnen die zelf nooit op of
uitgeput raken. Want dat is het probleem met Energie volgens
bijvoorbeeld de “Wetten van de ThermoDynamica”. Die wetten stellen
dat Energie niet vernietigd noch gecreëerd kan worden. En dat Energie
slechts kan veranderen van vorm. Maar dat alle energievormen in ons
universum hetzelfde lot zijn beschoren. Omgezet worden en
veranderen in andere vormen en tenslotte slechts één vorm van
Energie, die door de temperatuur nauwelijks tot niet meer beweegt, die
nauwelijks nog activiteit is of kan handelen. Men spreekt daarbij van de
hittedood (warmtedood) of vriesdood van het gehele universum.
Er zijn daarmee twee problemen met Energie volgens de Mens (Ik) als
MiddelPunt. De eerste is, dat er slechts een be-paalde en be-perkte
hoeveelheid aan Energie bestaat. Althans, binnen een gesloten
Omgeving. De tweede is het probleem waar elke Mens (Ik) als
MiddelPunt op Aarde dagelijks mee wordt geconfronteerd. Dat vormen
en verschijnselen van Energie daadwerkelijk letterlijk lijken te kunnen
worden opgebruikt. Een brood raakt op, een glas water raakt leeg. Het
gas in een gasfles raakt opgebrand. Enzovoorts. Wat er in feite gebeurt
is dat, zoals de Wetten van de ThermoDynamica beweren, de water-,
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brood- en gasenergie worden omgezet in andere energieën, die tijdelijk
de Omgeving Mens (Ik) als MiddelPunt langer kunnen laten doorleven
en die daarbij en daarvoor weer opnieuw worden omgezet en
uiteindelijk als voornamelijk onbruikbare vormen van Energie worden
afgegeven aan de buitenOmgeving.
In “Energie als Perpetuüm Mobile” kijk ik naar het eerste probleem. In
“Menselijke Energie - drie gezichtspunten” kijk ik naar het tweede
probleem.
ENERGIE ALS PERPETUÜM MOBILE
Uitgaande van de Wetten van de ThermoDynamica is het eerste
probleem dat wordt aangenomen, dat er slechts een be-perkte en bepaalde hoeveelheid aan Energie bestaat in het universum. Die
hoeveelheid Energie, zo beweren deze Wetten, kan niet worden
vernietigd (=opgemaakt) noch worden gecreëerd (=bijgemaakt). Maar
hoe oneindig groot is die hoeveelheid Energie in het universum
eigenlijk? Het antwoord: De Mens (Ik) als MiddelPunt is niet eens in
staat om gewaar te worden hoe groot het universum zelf is, laat staan
hoeveel Energie er in bestaat.
Enkele problemen van de Wetten van de ThermoDynamica zijn de
aannames en uitgangspunten van deze Wetten. Die aannames zijn:
1. Ze gelden alleen binnen een gesloten Omgeving;
2. Ze beweren dat alle vormen en soorten van Energie uiteenvallen of
beter zich omzetten naar slechts één vorm van Energie, warmteenergie, en sterker nog naar slechts één en dezelfde temperatuur;
3. Ze be-perken en be-palen zich tot alleen materie-energieën.
De vraag is of het universum wel een gesloten systeem is en
vandaaruit of bovenstaande aannames ook gelden in een open systeem
(Omgeving). Een systeem, Omgeving, waar bijvoorbeeld wèl energie
kan worden bijgemaakt of aan kan worden toegevoegd en waar dan
dus wèl energie ook vernietigd kan worden of uit kan verdwijnen. Of
één, waar energieën wel degelijk een perpetuüm mobile vormen door
schier eindeloze vormveranderingen.
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Misschien is het Verschijnsel Energie het enige daadwerkelijke
perpetuüm mobile-verschijnsel. Perpetuüm mobile is tenslotte Latijn
voor “voort-durend bewegend”. Het zijn met name Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die wetenschap bedrijven, die beweren dat een perpetuüm
mobile niet kan bestaan, maar zij hebben het daarbij al-tijd over “een
denkbeeldig apparaat dat eenmaal in beweging uit zichzelf blijft
bewegen en eventueel in staat geacht wordt energie op te wekken uit
niets”.12 En een apparaat is een toestel of werktuig dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt zelf kan maken. En beweren dat een perpetuüm mobile niet
kan bestaan, omdat de Mens (Ik) als MiddelPunt dat zelf (nog) niet kan
maken, is natuurlijk het bekende verschijnsel van het veel te grote ego
van met name Mensen (Ik) als MiddelPunt, die menen zeer
denkintelligent te zijn. Als voorbeeld van een perpetuüm mobile-achtig
verschijnsel zou men eens kunnen denken aan het atoom, een kleine
hoeveelheid van verschillende soorten energieën, die zichzelf miljarden
jaren in stand kan houden. Ja, het is niet “voort-durend bewegend”,
maar in vergelijking met de tijdspanne van het leven van de Mens (Ik)
als MiddelPunt benadert het dat toch wel een klein beetje meer. Omdat
de Mens (Ik) als MiddelPunt als levensvorm een materieel begin- en
eindpunt heeft, betekent dat niet dat elk ander verschijnsel ditzelfde lot
is beschoren. Misschien kan gesteld worden, dat hoe complexer en
ingewikkelder een vorm of verschijnsel of beter Omgeving is, des te
groter de kans is dat het maar tijdelijk bestaat. Omdat het behoud van
ingewikkelder en complexer verschijnselen meer eist van alle daarin
samen-werkende energieën en van de (leef)Omgeving, waar deze
verschijnselen hun energieën aan moeten onttrekken en afgeven. Maar
misschien zijn er andere mogelijkheden om perpetuüms mobile te
benaderen. Niemand die het daadwerkelijk weet.
Een perpetuüm mobile is, zoals bovengenoemde definitie stelt, iets,
“dat eenmaal in beweging uit zichzelf blijft bewegen”. Het is iets dat
dus “voort-durend beweegt”. Zoals “een denkbeeldig apparaat”. Maar
dat is ook alles. Punt. Einde. Die toevoeging: “…en eventueel in staat
geacht wordt energie op te wekken uit niets” is volkomen onzinnig of is
met opzet toegevoegd. Het wekt de indruk dat alléén perpetuüms
mobile Energie zouden kunnen opwekken uit (het) “niets”. Maar een
perpetuüm mobile is in principe een Omgeving, die zichzelf voortdurend in beweging weet te houden met de Energie, die zich er in
bevindt. Er hoeft nooit Energie aan toegevoegd te worden en er zal ook
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nooit Energie uit weg kunnen, omdat het dan minder goed zal gaan
bewegen en misschien uiteindelijk zelfs zal ophouden te bewegen.
Waarom slaat die toevoeging dus nergens op? Omdat zodra een
perpetuüm mobile afhankelijk wordt van “niets” of een Omgeving van
energieën rondom zichzelf voor de eigen Energie, het ook afhankelijk
wordt van de energieën, die het daar blijvend aan kan onttrekken en
blijvend aan kan afgeven. Die Omgeving rond het perpetuüm mobile
moet dan ook weer een perpetuüm mobile zijn wil het perpetuüm
mobile er binnen kunnen blijven bestaan.
Kort gesteld, een daadwerkelijk perpetuüm mobile dient op zich een
gesloten Omgeving te zijn. Het zou alleen Energie kunnen opwekken
uit iets anders of uit het “niets” als de werking van dit perpetuüm
mobile daar ook speciaal voor bestemd en bedoeld zou zijn. Maar
daarmee is het direct afhankelijk van dat andere iets en in feite geen
perpetuüm mobile meer. En om Energie te kunnen opwekken uit
“niets” kan alleen gebruik worden gemaakt van niet perpetuüm mobileapparaten of -verschijnselen, die hooguit de perpetuüm mobilehoedanigheid proberen te benaderen.
De Mens (Ik) als MiddelPunt zou misschien ook wel apparaten kunnen
creëren of verschijnselen kunnen ontdekken, die hoewel ze niet voortdurend blijven bewegen, toch over de tijdsperiode dat zij wel kunnen
bewegen Energie als het ware kunnen opwekken uit het “niets”.
Tenslotte is volgens vele kosmogonieën, waaronder de wetenschappelijke kosmogonie van de Grote Klap letterlijk Alles in ons universum
voortgekomen uit het “niets”. Door de Grieken chaos genoemd, in de
Noorse kosmogonie Ginnungagap oftewel gapende leegte genoemd en
door de natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt is sinds
enkele eeuwen de term vacuüm ingevoerd, wat suggereert dat de
ruimte leeg is of ongevuld. En daarna hebben ze die leegte weer gevuld
met ondermeer donkere materie en donkere energie om hun
berekeningen kloppend te krijgen. Ze hebben zelfs virtuele deeltjes
bedacht, die als men goed leest zeer kortdurend weliswaar, maar toch
extra Energie schijnen te kunnen creëren uit het “niets”, net zoals de
Grote Klap, dat min of meer deed. Daarbij proberen ze tegelijkertijd
wel op allerlei wijzen de Wetten van de ThermoDynamica in
bescherming te houden, want er kan tenslotte absoluut geen Energie
worden gecreëerd noch worden vernietigd. Toch?
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Virtueel deeltje
Energie en
tijd zijn
verbonden grootheden volgens het
onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Dit betekent dat het mogelijk is dat
een systeem extra energie heeft, onder voorwaarde dat deze energie weer
'teruggegeven' wordt na een korte periode van tijd, korter naarmate de extra
energie groter is. Als deze energie groot genoeg is, kan deze gebruikt
worden om een systeem van een deeltje en zijn antideeltje te laten ontstaan,
die elkaar dan binnen de beschikbare tijd weer annihileren. Dergelijke
deeltjes noemt men virtuele deeltjes, en het bestaan van deze virtuele
deeltjes zorgt ervoor dat ook het vacuüm in de kwantummechanica nog
energie heeft (de kosmologische constante).
Hoewel virtuele deeltjes niet direct kunnen worden gemeten, hebben ze wel
een aantal interessante effecten:
- Het Casimir-effect, waarbij twee ongeladen, geleidende platen elkaar
aantrekken.
- Moderne theorieën geven aan dat het tijdelijk mogelijk is dat er ergens
een negatieve hoeveelheid energie is. Dit betekent dat er minder virtuele
deeltjes ontstaan dan in een normaal vacuüm. Dan moet er wel een
minstens even grote stoot positieve energie volgen.
- Indien het mogelijk zou zijn van een geladen deeltje, zoals een elektron,
van zeer dichtbij de lading te meten, zou men een kleinere waarde
krijgen dan normaal. Oorzaak is, dat als er een geladen virtueel
deeltjespaar gevormd wordt nabij het virtuele deeltje, het positief
geladen deeltje zich gemiddeld iets dichter bij het elektron zal bevinden
dan het negatief geladen deeltje.
- De hawkingstraling van zwarte gaten.
Virtuele deeltjes komen ook in Feynman-diagrammen voor: alle lijnen in
een Feynman-diagram kunnen beschouwd worden een deeltje weer te
geven, echter alleen die deeltjes die het diagram in of uit gaan zijn
waarneembaar. De andere deeltjes zijn virtueel. Op deze wijze kunnen ook
bij een botsing tussen deeltjes, deeltjes ontstaan die zwaarder zouden zijn
dan de totale energie van de deeltjes zou toelaten - maar alleen als zeer
tijdelijk tussenproduct.13
Hoe tijdelijk deze virtuele deeltjes ook mogen bestaan en ook al moet
de hoeveelheid extra Energie weer in exact de zelfde hoeveelheid
worden teruggegeven, toch hebben deze virtuele deeltjes wel hun
invloeden op het materialistische universum, waarin we leven. Ze lijken
daarmee op zeer kleine katalysatoren, die allerlei reacties kunnen
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beïnvloeden of zelfs in beweging kunnen zetten: “Een katalysator is
een stof, die de snelheid van een bepaalde chemische reactie
beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.”14 En mogelijk zijn er nog
andere effecten, die er uiteindelijk toe leiden dat er voor de Mens (Ik)
als MiddelPunt bruikbare vormen en soorten van Energie uit
voortkomen. Zo kunnen er nog allerlei andere mogelijkheden zijn om
bruikbare energieën te doen ontstaan, die nog onbekend zijn bij (de
meeste van) de natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt.
MENSELIJKE ENERGIE - DRIE GEZICHTSPUNTEN
Teilhard de Chardin en de Menselijke Energie
Tussen 1931 en 1939 dacht Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955)
veel na over de Energie van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Het
resulteerde in het boek: L'Énergie Humaine (De Menselijke Energie)
van 1952. Een boek dat in 1939 al werd verbannen door de roomskatholieke kerk, volgens het Engelstalige Wikipedia-artikel “Pierre
Teilhard de Chardin”.15 Zijn algemene theorie en filosofie is, dat wij
Mensen (Ik) als MiddelPunt niet evolueerden uit twee gescheiden
verschijnselen, te weten: spirit-energie en materie-energie, maar uit
een “weltstoff” (wereldstof), die volgens De Chardin Geest-Materie
(Spirit-Materie) is. Ik noem deze “weltstoff” eenvoudigweg Energie,
met een hoofdletter E. Vanuit deze visie ontwikkelde hij een ethiek
voor de mensheid als één geheel en voor elke Mens (Ik) als MiddelPunt
als individu. In zijn boek stelt hij dat “(n)og even, en een wetenschap
van de mens zal in de plaats zijn gekomen van wat nog slechts de
menselijke wetenschap was. In de bladzijden die volgen ga ik trachten
me deze nieuwe oriëntatie bewust te worden door de grote lijnen te
schetsen van een menselijke energieleer”. Over Menselijke Energie
zegt hij:
Onder menselijke energie versta ik hier het steeds toenemende deel van de
kosmische energie die momenteel onderworpen is aan de herkenbare
invloed van centra van menselijke activiteit.
In elementaire toestand (dit wil zeggen beschouwd binnen en rondom een
geïsoleerd menselijk element), presenteert deze “gehomogeniseerde”
energie zich onder drie op het eerste gezicht verschillende gedaanten. Het is
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interessant ze als volgt te onderscheiden, al was het maar voor het gemak:
geïncorporeerde energie, gecontroleerde energie, en vergeestelijkte energie.
a. De geïncorporeerde energie is die welke de langzame biologische
evolutie van de aarde gradueel opeengehoopt en geharmoniseerd heeft in
ons organisme van vlees en zenuwen: de verbazingwekkende “natuurlijke
machine” van het menselijk lichaam.
b. De gecontroleerde energie is die welke de mens, uitgaande van zijn
ledematen, ingenieus domineert rondom zich met een fysisch vermogen,
met behulp van “kunstmatige machines”.
c. De vergeestelijkte energie tenslotte is die welke, gelokaliseerd in de
immanente zones van onze vrije activiteit, de stof vormt van ons denken,
voelen en willen: een waarschijnlijk onweegbare energie, maar niettemin
een zeer reële energie, omdat ze een greep van reflexmatig en
gepassioneerd bezit bewerkt op de dingen en hun betrekkingen.
Deze drie typen energie schijnen, zoals ik zei, op het eerste gezicht
heterogene categorieën te vormen. In werkelijkheid blijkt het, bij nader
inzien, moeilijk een scherpe grens tussen hen te trekken.16
Voor De Chardin gaat het allemaal om Energie, zowel de Menselijke
Energie als de Energie van het universum, die volgens hem voortgaat,
groeit “naar hogere staten van denken en vrijheid”. Zijn vraag is
daarbij: Hoe dienen wij, Mensen (Ik) als MiddelPunt, zelf te handelen?
Het alternatief dat wij in het begin van deze paragraaf gesteld hebben,
schijnt zich tenslotte op te lossen ten gunste van het voortduren van de
evolutie-beweging in de boezem van de mensheid. Hier worden wij
geconfronteerd met het volgende perspectief. Om ons heen en in ons
vervolgt de menselijke energie, zelf gesteund door de universele energie
welke zij bekroont, steeds haar geheimzinnige voortgang naar hogere
toestanden van denken en van vrijheid. Of wij willen of niet, wij zitten
gevangen, totaal, in deze transformatie. Ik herhaal mijn vraag: “Wat gaan
wij doen?” - Weerstaan aan de stroming? Dat zou dwaas, en overigens
onmogelijk zijn. Ons passief laten meeslepen met de vloed? Dat zou lafheid
zijn. Overigens, hoe zouden wij neutraal kunnen blijven, wij waarvan de
essentie handelen is? Eén weg blijft ons open: te vertrouwen op de
onfeilbaarheid en de uiteindelijk zaligmakende waarde van de werking die
ons omvat. In ons wordt de evolutie van de wereld naar de geest zich
bewust. Onze volmaaktheid, ons belang, ons heil als elementen kunnen in
het vervolg in niets anders bestaan dan in het voortzetten, uit al onze macht,
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juist van deze evolutie. Wij kunnen thans nog niet precies begrijpen
waarheen zij ons voert, maar het zou absurd zijn als wij eraan twijfelen dat
zij ons leidt naar een of ander doel van opperste waarde. 17
De Chardin gelooft dat er slechts één weg voor ons open blijft: “(T)e
vertrouwen op de onfeilbaarheid en de uiteindelijk zaligmakende
waarde van de werking die ons omvat”. Hij meent daarbij ook dat “de
menselijke energie” de bekroning is van de Energie van het universum.
De Chardin probeerde terecht geloof en wetenschap als twee hooguit te
onderscheiden onderdelen van één en dezelfde eenheid te beschrijven.
Maar zijn geloof is gebaseerd op het bestaan van een god, beter van
slechts één god en meer speciaal een mannetjesgod. En het is dit
specialistische geloof dat hij vanuit zijn LevensloopBepaalde
Werkelijkheid probeerde tot één logisch consistent geheel te maken
met de ontdekkingen van de wetenschap. Met zijn geloof als het beginen eindpunt van Alles. Daarmee be-paalt en be-perkt hij de vrijheid
van de Mens (Ik) als MiddelPunt tot het verplicht vertrouwen in één
speciaal hou - vast en anker en aan één specifieke kosmogonie. Het is
een kosmogonie, die de Mens (Ik) als MiddelPunt niet alleen als het
MiddelPunt, maar ook het hoogtepunt, het meest rijk van belang zijnde
van Alles stelt. Sterker nog, die speciaal de mannetjes van die Mens
(Ik) als MiddelPunt verHEERlijkt boven Alles. Daar is echter geen
enkele reden toe.
De Mens (Ik) als MiddelPunt kan zich niet alleen in alle vrijheid blijven
ontwikkelen, met een verstandig gebruik van haar eigen Menselijke
Energie en een verstandig gebruik van de energieën van haar
Omgeving, maar zal dat eenvoudigweg moeten doen, omdat de
toekomst open is en niet gepredetermineerd oftewel vooraf bepaald op
wat voor manier dan ook. Het vereist wèl dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt de nood-zaak van het onderhoud, de distributie en
verdeling en de vooruitgang van haar Menselijke Energie zo goed als zij
kan organiseert, zoals De Chardin het stelt:
Hieruit komt tenslotte in ons menselijk bewustzijn van de twintigste eeuw,
voor de eerste maal sinds het ontwaken van het leven op aarde, het
fundamentele probleem van het handelen op. Tot nu toe handelde de mens
vooral instinctief, van dag tot dag, zonder precies te weten waarom en voor
wie hij werkte. Samenvallend met de toevloed van nieuwe vermogens in
hem opent een nieuw veld van activiteit zonder grens en zonder maat zich
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voor zijn ambitie en, op een of andere wijze, voor zijn aanbidding. Voor
wie de positie en de betekenis van het geringste deeltje denken in de natuur
begrepen heeft (en iedereen zal dat weldra op fatale wijze begrijpen), is de
fundamentele kwestie geworden: rationeel de vooruitgang van de wereld
waarvan wij deel uitmaken te verzekeren. Niet langer alleen, zoals
voorheen, voor ons eigen kleine individu, ons kleine gezin, ons kleine land
- zelfs niet alleen voor de gehele aarde, - maar voor het heil en het
welslagen van het heelal zelf: hoe moeten wij mensen van vandaag zo goed
mogelijk om ons heen het onderhoud, de verdeling en de vooruitgang van
de menselijke energie organiseren?
Dat is de hele kwestie.18
De Chardin stelde dus dat niet alleen letterlijk Alles Energie is, inclusief
de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf, maar ook dat dit betekent dat de
antwoorden voor zowel het zo lang mogelijk en zo plezierig mogelijk
voortbestaan van de gehele mensheid als van elke, individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt liggen in hoe Mensen (Ik) als MiddelPunt zelf hun
eigen energie gebruiken. Waar gebruiken ze hun energie voor? Hoe
gebruiken ze hun energie? En hoe zeer proberen zij voor zichzelf een
energie-gebruik te creëren, dat voor een heel klein deel inderdaad “het
heil (de redding) en het welslagen van het heelal zelf” verzekert? Dat
alles start met een menselijke beschaving, die een stap verder is van
het volkomen nutteloos verspillen van eindeloze hoeveelheden energie
aan elke vorm van agressie naar elkaar en Al-het-andere toe, die zij
kunnen bedenken. Het succes van de mensheid als geheel is volkomen
afhankelijk van alle Mensen (Ik) als MiddelPunt en hoe zij hun eigen
energie en de energie van hun Omgeving toepassen en gebruiken.
Het is precies wat Nikola Tesla ook al stelde, hoewel vanuit een wat
ander gezichtspunt.
Nikola Tesla en “Het Probleem van het Vermeerderen
van Menselijke Energie” - herbezocht
In juni 1900 verscheen het artikel “The Problem of increasing Human
Energy - With special references to the harnessing of the Sun’s energy”
(Het probleem van het Vermeerderen van Menselijke Energie - met
speciale verwijzingen naar het onder contrôle krijgen van de energie
van de Zon)19 in The Century Magazine. Het werd geschreven door
Nikola Tesla (1856 - 1943), een Energie-denker bij uitstek. Het
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beschrijft zijn filosofie en beschouwing over het probleem: Hoe de
Menselijke Energie te vermeerderen. Hij verdeelt het probleem naar
drie deel-oplossingen, dat hij weergeeft met het volgende plaatje:
.

De meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt die Tesla’s artikel lezen, richten
zich volkomen op zijn uitvindingen en ideeën hoe zo veel bruikbare
energie als mogelijk te kunnen maken, hoe deze energieën op te slaan,
te transporteren, te distribueren en hoe ze te gebruiken. Zij blijven
geloven dat hier de gehele oplossing voor het energieprobleem ligt.
Maar Tesla spreekt in zijn eerste twee deel-oplossingen voornamelijk
over het gedrag van Mensen (Ik) als MiddelPunt met betrekking tot hun
gebruik en misbruik van energieën en wat daaraan valt te doen. Hij
spreekt over hygiëne, over het belang van schoon drinkwater en over
vegetarisme als de meest wijze oplossingen voor de voedselproblemen.
Tesla spreekt over zeden, de ongelooflijke verspilling van energie
veroorzaakt door oorlogen en veel meer.
De meeste alleen-materie-energie-denkende en -voelende Mensen (Ik)
als MiddelPunt kijken alleen naar de laatste twee deel-oplossingen en
vrijwel nauwelijks naar de eerste. Waarom? Omdat ze de oplossing
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meer zoeken buiten zichzelf, buiten de Mens (Ik) als MiddelPunt. Ze
zoeken die in manieren en wijzen om vormen en soorten van Energie
aan te boren of om te zetten tot nieuwe bronnen van voor de Mens (Ik)
als MiddelPunt bruikbare energieën. In nieuwe wijzen en manieren van
het opslaan van die energieën. In nieuwe wijzen en manieren van het
transporteren van energieën. In nieuwe wijzen en manieren van het
gebruiken van energieën. En in nieuwe wijzen en manieren om de
resterende en afval-energieën zo beperkt en/of zo veilig mogelijk te
houden, liefst ook weer bruikbare vormen van Energie. Doelen zijn ook
om zo weinig mogelijk energieën te verspillen bij omzetting, aanboring,
transport, opslag en verbruik van energie en zoveel mogelijk
afvalenergieën die ten koste gaan van de Omgeving en daarmee ook
van de Mens (Ik) als MiddelPunt te voorkomen. En Tesla gaf daar al
allerlei ideeën voor.
De meeste alleen-spirit-energie-denkende en -voelende Mensen (Ik)
als MiddelPunt zullen bij het lezen van zijn ideeën onder de eerste deeloplossing bemerken, dat Tesla elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt even rijk van belang acht als elke andere. Hij denkt niet in
zogenaamde landen, omgeven door hoge muren, die elkaar voortdurend bevechten met enorme hoeveelheden energie-verspillende en
verder nutteloze en schaamteloze wapens, maar zoekt naar energieoplossingen, die wereldwijd voor elke Mens (Ik) als MiddelPunt in
gelijke mate beschikbaar zijn. Tesla geeft heel helder wegen aan die de
Mensen (Ik) als MiddelPunt onder en met elkaar zouden dienen af te
spreken, die het gedrag naar elkaar toe en naar het eigen energieverbruik zo wijzigt dat de gehele mensheid er zo lang en zo plezierig
mogelijk van kan leven.
Tesla’s filosofie, gebaseerd op zijn LevensloopBepaalde Werkelijkheid,
is dat de Mens (Ik) als MiddelPunt haar probleem van het
Vermeerderen van haar Menselijke Energie alleen kan oplossen door
als één mensheid samen te werken, samen te leven en vooral ook
samen te delen. Zo wees hij in 1900 er al op, hoe de manier waarop
industrieën fossiele brandstoffen zoals steenkool gebruiken, veel
Mensen (Ik) als MiddelPunt arm hield en armer maakte. In zijn artikel
zegt hij bijvoorbeeld:
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Een vergelijkbaar onschatbaar voordeel in het besparen van energie
beschikbaar voor de mens zou verzekerd kunnen worden door het
voorkomen van de grote verspilling van steenkool, die onscheidbaar
verbonden is met de huidige methoden voor het maken van ijzer. In
sommige landen, zoals Groot-Brittanië, beginnen de pijnlijke effecten van
deze verspilling gevoeld te worden. De prijs van steenkool stijgt
voortdurend en de armen worden meer en meer gedwongen te lijden.
Hoewel wij nog altijd ver zijn van de schrikbarende “uitputting van de
steenkolenvelden”, beveelt liefdadigheid ons om nieuwe methoden uit te
vinden om ijzer te maken, die niet zulke barbaarse verspilling van dit
waardevolle materiaal, waaruit wij op dit moment het meeste van onze
energie betrekken, met zich meebrengen. Het is onze plicht aan komende
generaties om deze voorraad van energie voor hen intact te laten of
tenminste het niet aan te raken totdat we processen hebben geperfectioneerd
om steenkool meer efficiënt te verbranden.20
Deze situatie van de armen die meer en meer gedwongen worden tot
lijden vanwege het voortdurend stijgen van de kosten van energie
bestaat tot aan de dag van vandaag in deze zogenaamde ontwikkelde
natie en op elke andere plek op Aarde. En mogelijk zelfs in veel erger
mate dan in Tesla’s tijd, bewijzend dat een kapitalistische economie
niet leidt tot vooruitgang en welvaart of zelfs welzijn voor 100% van de
Mensen (Ik) als MiddelPunt, niet eens voor zelfs éénderde van de
mensheid. Het leidt wel, zoals hij stelde, tot:
Gokken, business rush (ondernemingshaast) en gejaagdheid, vooral op de
beurzen/geldmarkten, … oorzaken van veel energieverlies (zijn)…21
Tesla staat daarbij open voor letterlijk Alles, waar de meeste Mensen
(Ik) als MiddelPunt kiezen òf voor alleen-materie-energie van buiten
zichzelf òf voor alleen-spirit-energie van binnen zichzelf. Zo schrijft hij:
Er schijnt geen filosofische noodzaak voor voedsel te zijn. We kunnen ons
georganiseerde wezens voorstellen, die zonder voeding leven en die al hun
energie, die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun levensfuncties
betrekken uit de directe omgeving. In een kristal hebben we een helder
bewijs van het bestaan van een scheppend levensprincipe en hoewel wij het
leven van een kristal niet kunnen begrijpen, is het toch een vorm van leven.
Er kunnen naast kristallen andere van dergelijke geïndividualiseerde,
materiële systemen van wezens bestaan, misschien van een gasachtige
samenstelling of opgebouwd uit een nog veel vagere substantie. Uitgaande
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van deze mogelijkheid -nee, waarschijnlijkheid, kunnen we niet
onweerlegbaar het bestaan van georganiseerde wezens op een planeet
ontkennen, omdat de condities daar ongeschikt zijn voor het bestaan van
leven, zoals wij het ons voorstellen. We kunnen niet eens met positieve
verzekering beweren dat sommige daarvan mogelijk niet hier kunnen zijn,
midden tussen ons in, omdat hun samenstelling en levensmanifestatie
zodanig kan zijn dat wij niet in staat zijn ze waar te nemen.
De productie van kunstmatig voedsel als een middel om een vermeerdering
van de menselijke massa (energie, K.D.) te veroorzaken suggereert zichzelf
als van nature, maar een directe poging van deze soort om voeding te
verzorgen lijkt mij niet verstandig, tenminste niet op dit moment. Of we
kunnen gedijen/tieren op dergelijk voedsel is zeer twijfelachtig. We zijn het
resultaat van eeuwen van continue adaptatie en we kunnen niet radicaal
veranderen zonder onvoorziene en in aller waarschijnlijkheid rampzalige
gevolgen. Zo’n onzeker experiment zou niet uigeprobeerd moeten worden.
Mij lijkt dat de meest beste manier om de verwoestingen van dit kwaad het
hoofd te bieden, is om wegen te vinden om de productiviteit van de
teelaarde te vermeerderen. Hiertoe is de bescherming/het behoud van
bossen van een belangrijkheid, die niet kan worden overschat en hiermee
verbonden dient ook het gebruik van waterkracht voor electrische
transmissie doeleinden sterk te worden bepleit. Maar er zijn limieten in de
verbetering die behaald kan worden in deze en andere manieren.22
Dus in enkele zinnen noemt Tesla in het kort enkele van zijn energieideeën, zoals het leven zonder voeding door de energie daarvoor direct
uit de Omgeving te halen en de consequenties van kunstmatig voedsel,
wat vandaag de dag bekend staat als “genetische gemodificeerd
voedsel”, het belang van het behoud van bossen tot de beste manier
om meer productie van voedsel te bewerkstelligen door de
productiviteit van de teelaarde te vermeerderen. Het leven zonder
voeding door alle levensenergie te betrekken uit de directe Omgeving
is wat vandaag de dag bijvoorbeeld bekend staat als “breatharianism”23
en 24
en “sungazing”.25 Maar ideeën en fantasieën van Mensen (Ik) als
MiddelPunt gaan nog veel verder, zoals blijkt uit het idee om de Mens
(Ik) als MiddelPunt in zijn eigen lichaamsOmgeving zuurstof en suiker
te laten maken. Hoe? Via fotosynthese. Fotosynthese vindt plaats in de
chloroplasten van planten. Het is een chemische reactie die plaatsvindt
onder invloed van lichtenergie zoals bijvoorbeeld zonlicht. De
chemische reactie wijzigt koolstofdioxide plus water in zuurstof plus
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suiker. Men wil deze chloroplasten nu in het bloed of de huid van
Mensen (Ik) als MiddelPunt aanbrengen, via bijvoorbeeld genetische
modificatie. De term hiervoor is “human photosynthesis” oftewel
menselijke fotosynthese.
De chemische formule van fotosynthese is:
6H2O + 6CO2 ----------> C6H12O6+ 6O2.
Doorfantaserend zou het betekenen dat het broeikast-effect sterk zou
worden verminderd. Dus geen CO2-belasting (koolstofdioxidebelasting). Dat Mensen (Ik) als MiddelPunt een groot deel van hun
noodzakelijke lichaamsenergie inderdaad uit hun directe Omgeving
zouden kunnen betrekken, vooral door de Zon op te zoeken. En dat
volgens sommige Mensen (Ik) als MiddelPunt we misschien zelfs onder
water zouden kunnen leven, omdat we water zelf zouden omzetten in
zuurstof om te kunnen leven.26 en 27
Tussendoor noemt Tesla ook nog BuitenAardse levensvormen met
mogelijk compleet andere levensvoorwaarden dan die van de Mens (Ik)
als MiddelPunt, zelfs zo ver gaand dat hij suggereert dat sommige
daarvan zelfs tussen de Mensen (Ik) als MiddelPunt kunnen leven
zonder dat de laatsten zich dat bewust zijn. Sterker nog, zonder dat zij
zich dat bewust kunnen worden. Deze ideeën zijn alle doordacht en
doorvoeld vanuit de vraag hoe de energie-reserves van de mensheid te
vermeerderen. Tesla houdt daarbij voort-durend in zijn aandacht dat
letterlijk Alles Energie is. En dat antwoorden voor de Menselijke
Energie-behoeften dus eenvoudigweg letterlijk overal gevonden kunnen
worden. Hoe gewoon of buiten-gewoon ook.
Hij wijst daarbij, evenals De Chardin, ook naar de nood-zaak voor een
wereldwijde menselijke ethiek met betrekking tot energie en
energiegebruik, om te verzekeren dat de Mens (Ik) als MiddelPunt in de
juiste energie-balans leeft met betrekking tot zijn lichaam, zijn
Omgeving en de interacties en uitwisselingen van energie tussen deze
twee. Hij toont zeer helder aan dat de wegen om voorwaarts te gaan
naar een energie-overvloedige, veilige en Omgevingsvriendelijke
samenleving in de handen is van elke individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt en afhankelijk is van hoe Mensen (Ik) als MiddelPunt zich
wereldwijd tegen over elkaar gedragen.
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Iemand die ook en al eerder over het gedrag van de Mens (Ik) als
MiddelPunt met betrekking tot het Verschijnsel Energie en met name
over de Mesnelijke Energie nadacht en schreef was Karl Marx. Hij deed
dit vanuit weer een wat ander stand- en gezichtspunt en daaruit
voortkomende specialisatie.
Karl Marx en het misbruik van de valse “overunity”
van Menselijke Energie
De term “overunity” is met name de laatste tien jaar sterk in zwang
geraakt met betrekking tot Energie. Het woord betekent letterlijk
vertaald: voorbij-de-eenheid. Een redelijk goede beschrijving van de
betekenis van dit begrip is de onderstaande:
De term “over unity” wordt verkregen door het vergelijken van de energie
die in een systeem wordt gestopt met de energie geproduceerd door dat
systeem. Wanneer we de “energie eruit” delen door de “energie erin”
krijgen we de verhouding van de twee. Traditionele wetenschap zegt dat dit
getal altijd 1 of minder dan 1 moet zijn, waarbij 1 “eenheid” is. Een over
unity-apparaat (voorbij-eenheid-apparaat, K.D.) heeft een energie
verhouding van meer dan 1, wat inhoudt dat het systeem meer energie
genereert (laat ontstaan) dan dat er wordt in gestopt.28
In het vorige hoofdstuk, “Energie in-form-atie”, gaf ik al aan dat deze
apparaten of verschijnselen in feite weinig tot niets van doen hebben
met perpetuüms mobile. Het zijn eerder apparaten of verschijnselen,
zoals bijvoorbeeld chemische of andere reacties, die tot gevolg hebben
dat méér voor de Mens (Ik) als MiddelPunt bruikbare “energie eruit”
komt dan dat bruikbare “energie erin” gaat. Met de nadruk op dat
woordje bruikbaar.
Uitgaande van het feit dat elk systeem een Omgeving is, van elk
apparaat en elke machine tot elk dier, elke plant, elke microbe, een
geheel sterrenstelsel, het gehele universum, evenals elke Mens (Ik) als
MiddelPunt en dat elke Omgeving bestaat uit allerlei soorten, vormen
en eigenschappen van Energie, praten we hier in feite opnieuw over
gesloten en open Omgevingen. De eerste wekt de indruk dat alle
Energie voor deze Omgeving al-tijd in die Omgeving moet zijn. Niets
kan erin aan Energie en niets kan eruit aan Energie. Dat zou dus
betekenen dat zolang deze Omgeving blijft bestaan, ze in feite een
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perpetuüm mobile moet zijn, ook al verandert en wijzigt de “voortdurende beweging” van energieën in die Omgeving zo nu en dan,
waardoor sommige verschijnselen ophouden te bestaan en andere
beginnen te bestaan. Wat bijvoorbeeld op een planeet als de Aarde zou
kunnen betekenen dat het Verschijnsel Mens zou ophouden te bestaan
en een andere vorm van leven, de Energie van dat Verschijnsel zou
gaan gebruiken. Maar zoals gezegd het gaat bij “overunity” niet om
perpetuüms mobile.
Ik gebruik vanaf hier voor de term “overunity” de Nederlandstalige
term “VoorbijEenheid” en stel als definitie: Voor de Mens (Ik) als
MiddelPunt meer bruikbare Energie uit een verschijnsel kunnen halen,
dan er aan bruikbare Energie wordt in gestopt.
Al sinds vóór de Industriële Revolutie, in feite al sinds de dageraad van
het menselijke zelfbewustzijn, is een valse VoorbijEenheid van Menselijke Energie gecreëerd, in stand gehouden en mis(ge)bruikt. Een valse
VoorbijEenheid die gecreëerd wordt door slechts een deel van al de
Menselijke Energie gestopt in het arbeidsproces terug te geven (ondermeer door het uit te betalen). Oftewel: Een energie-imbalans/disbalans
creëren door minder Energie terug te geven aan Mensen (Ik) als
MiddelPunt dan dat zij stoppen in het maken van “producten”. Wat in
feite betekent dat het lijkt of er meer van de Mens (Ik) als MiddelPunt
bruikbare Energie uit arbeidsEnergie komt, dan dat er wordt ingestopt.
Meer dan 150 jaar geleden wees Karl Marx (1818 - 1883) al naar deze
onterechte situatie. Deze gecreëerde valse VoorbijEenheid is waar het
kapitalisme welig op tiert en wat zijn winsten maakt. Het mag hieruit
helder zijn, waarom de midden- en hoogste kaste van de kapitalistische
mensenverdelingspyramide, zo’n overweldigende haat hebben voor
marxisme, communisme en socialisme. Zij zullen er alles voor doen
om te verzekeren dat een economie gebaseerd op een gelijke en
eerlijke uitwisseling van Menselijke Energie nooit zal worden toegepast.
En dit heeft tot vele, misschien zelf wel al onze energie-problemen
geleid, die de Mens (Ik) als MiddelPunt tot de dag vandaag ervaart.
Marx(‘s)… filosofie was origineel in haar nadruk op de creativiteit van
menselijke arbeid en gedrag in het algemeen. Marx "draait Hegel om" door
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de menselijke activiteit als motor van de geschiedenis te zien, en niet
andersom.
Bij Marx treedt vervreemding (Entfremdung of Entäußerung) op wanneer
het product van arbeid niet eigen is, in economische zin: arbeid wordt in het
kapitalisme verkocht als een waar, waarna het product wordt onteigend
door de kapitaalbezitter, die de meerwaarde als winst incasseert of
herinvesteert. Arbeid geeft dan geen bevrediging meer, geen idee van
contrôle over de materie.
De vervreemding uit zich in de aanbidding van een zelf geschapen macht
buiten de mens, zij het in de vorm van religie (zoals bij Feuerbach; de
"opium van het volk") of als warenfetisjisme.
In latere jaren zou Marx kiezen voor preciezere en politiek effectievere
termen als "uitbuiting".29
Van de Engelstalige Wikipedia uit het artikel “Labour power”:
"Apologetische economen... zeggen:... [de arbeider's] arbeidskracht,
representeert dan zijn kapitaal in de vorm van een handelsartikel/koopwaar,
wat hem een voortdurend inkomen oplevert. Arbeidskracht is inderdaad
zijn bezit (zich altijd zelfvernieuwend, reproducerend), maar niet zijn
kapitaal. Het is het enige handelsartikel dat hij kan en voortdurend moet
verkopen om te kunnen leven en wat alleen in de handen van de koper, de
kapitalist als (variabel) kapitaal functioneert. Het feit dat een man
voortdurend gedwongen wordt zijn arbeidskracht te verkopen, dat wil
zeggen zichzelf aan een andere man, bewijst volgens deze economen, dat
hij een kapitalist is, omdat hij voortdurend “koopwaar”, zichzelf ter
verkoop heeft. In die zin is een slaaf ook een kapitalist, hoewel hij verkocht
wordt door een ander en vóór alles als een handelsartikel; want het ligt in
de natuur van deze koopwaar, een arbeidende slaaf, dat zijn koper het niet
alleen elke dag opnieuw aan het werk zet, maar het ook voorziet van de
middelen voor levensonderhoud, die het mogelijk maken om steeds
opnieuw te arbeiden." - Marx, Das Kapital Vol. 2, Hoofdstuk 20 paragraaf
10”….
…Waarde van arbeidskracht
Arbeidskracht is een eigenaardig handelsartikel, omdat het een eigenschap
is van levende personen, die het zelf bezitten in hun levende lichamen.
Omdat zij het binnen zichzelf bezitten, kunnen zij het niet voortdurend
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verkopen aan iemand anders; in dat geval zouden zij een slaaf zijn en een
slaaf bezit zichzelf niet. Toch, hoewel arbeiders zichzelf kunnen verhuren,
kunnen zij hun arbeid niet los van zichzelf “verhuren” of “verpachten”,
daar zij de arbeid niet op een bepaald moment kunen terugeisen of
terugnemen, nadat het werk is gedaan, op dezelfde manier als dat
verhuurapparatuur wordt geretourneerd aan de bezitter. Als arbeid eenmaal
is opgebruikt, is het verdwenen, en is de enige overblijvende kwestie wie
voordeel heeft van de resultaten en met hoeveel.
Arbeidskracht kan een verkoopbaar object worden, dat voor een specifieke
periode wordt verkocht, maar alleen als de bezitters ervan door de wet als
legale onderwerpen zijn aangesteld, die het vrij staat om het te verkopen en
arbeidscontracten mogen afsluiten. Eenmaal geeffectueerd en
geconsumeerd door te werken, is de capaciteit om te werken uitgeput en
moet zij worden aangevuld en hersteld.
In het algemeen argumenteert Marx, dat in het kapitalisme de waarde van
arbeidskracht (onderscheiden van schommelende marktprijzen voor werkinspanning) gelijk is aan zijn normale of gemiddelde (her-)productiekosten,
dat wil zeggen dat de kosten van het vervullen van de vastgestelde
menselijke behoeften bevredigd moeten worden, zodat de arbeider elke dag
op zijn werk komt opdagen, in goede conditie om te werken. Dit betreft
goederen en diensten, die een hoeveelheid arbeid representeren gelijk aan
de noodzakelijke arbeid of het noodzakelijke product. Het representeert een
gemiddelde van kosten van levensonderhoud, een gemiddelde
levensstandaard.
Het algemene idee van de “waarde van arbeidskracht” is noodzakelijk,
omdat zowel de voorwaarden van de verkoop van arbeidskracht als de
voorwaarden onder welke goederen en diensten worden aangekocht door de
arbeider met geld van een salaris, door vele omstandigheden kunnen
worden beïnvloed. Als bijvoorbeeld de staat een belasting oplegt op
consumentengoederen en -diensten (een indirecte belasting of
consumptiebelasting, zoals belasting toegevoegde waarde of een goederenen-diensten-belasting), dan wordt wat de arbeider kan kopen met zijn
loongeld verminderd. Of als prijsinflatie vermeerdert, kan de arbeider
opnieuw minder kopen met zijn loongeld. Het punt is dat dit geheel
onafhankerlijk kan plaatsvinden van hoeveel een arbeider daadwerkelijk
wordt betaald. Daarom kan de levensstandaard van een arbeider geheel
onafhankelijk stijgen en dalen ten opzichte van hoeveel hij wordt betaald eenvoudigweg omdat goederen en diensten duurder of goedkoper worden
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om te kopen of omdat hij afgesloten wordt van toegang tot goederen en
diensten.
In de waarde van arbeidskracht wordt zowel een fysieke component (de
minimale fysieke noodzakelijkheden voor een gezonde arbeider eisen) als
een moreel-historische component (de bevrediging van behoeften voorbij
het fysieke minimum, die een gevestigd onderdeel zijn geworden van de
levensstijl van de gemiddelde arbeider). De waarde van arbeidskracht is
aldus een historische norm, dat de uitkomst is van een combinatie van
factoren: productiviteit; de vraag en het aanbod van arbeid; de verzekering
van menselijke behoeften; de kosten voor het verwerven van vaardigheden;
landswetten die minimum of maximum lonen als voorwaarde stellen; het
machtsevenwicht tussen sociale klassen, etc.
Het kopen van arbeidskracht wordt meestal alleen een commercieel
interessant aanbod als het meer waarde kan opleveren dan de kosten om het
te kopen, dat wil zeggen het in dienst nemen levert een netto positief
rendement op het geïnvesteerde kapitaal. 30
De laatste zin van het citaat hierboven zegt anders omschreven, dat
arbeidskracht pas interessant wordt, als het meer Energie kan
opleveren dan er aan Energie moet worden ingestopt. Dit is de valse
“overunity” van Menselijke Energie, waar de kapitalistische economie
op drijft.
Op heel ingewikkelde wijze wordt hierboven getracht te verklaren hoe
de primaire productiefactor “arbeid” in de kapitalistische economie
“waarde” heeft als afgeleide productiefactor “kapitaal” en tegelijkertijd
onderhevig is aan allerlei zich wijzigende kapitalistisch economische
omstandigheden. Moet het ècht zo ingewikkeld? Er wordt bijvoorbeeld
steeds gesproken over de “waarde van arbeidskracht”. Laten we dat
woordje arbeidskracht eens vervangen door (arbeids)Energie. Daar
gaat het namelijk over. Energie wordt verbruikt door een Mens (Ik) als
MiddelPunt als zij werkt, arbeidt, handelt, denkt en voelt. En het dient
weer te worden aangevuld als er teveel van is opgebruikt. We zien hier
dat er slechts sprake is van de drie verschijnselen: Energie, Omgeving
en het Verschijnsel Mens, waar het verhaal om draait. Elke Mens (Ik)
als MiddelPunt is een Omgeving, die zich in een wijdsere Omgeving
bevindt en die om te kunnen leven handelingen oftewel arbeid moet
verrichten om de noodzakelijke energieën te vinden buiten zichzelf,
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omdat hij die energieën voort-durend verbruikt om te kunnen leven.
Dit geldt voor àlle Mensen (Ik) als MiddelPunt en dus niet alléén voor
“arbeiders”. Dat “land en natuurlijke hulpbronnen” en “arbeid” de
primaire productiefactoren worden genoemd is volkomen logisch. De
eerste (Omgeving) levert via de tweede (Arbeid) de Mens (Ik) als
MiddelPunt de Energie om te kunnen leven en overleven. Kortom, die
afgeleide productiefactor “kapitaal” is volkomen onnodig. Maar die
wordt gepropageerd, omdat daarmee een sociale kaste-poppenkast
gecreëerd en in stand gehouden kan worden, waarin de ene Mens (Ik)
als MiddelPunt zogenaamde meer waard is, meer waarde heeft dan de
andere. Er wordt vanuit die fantasie, theorie en aanname uit alle macht
getracht te bewijzen dat dit de norm(aal)verdeling moet zijn.
De sociale kaste-poppenkast bestaat, zoals eerder gezien, uit een
pyramide van kapitalisten, “ondernemers” en arbeiders. Als we die
kastewoorden op zich beschouwen is er maar één kaste, die
daadwerkelijk arbeidt. Dat is, zoals het woord het al zegt, de arbeider.
De kapitalist heeft heel eenvoudig kapitaal en de “ondernemer” zit daar
min of meer tussen in. Hij hoopt van arbeider kapitalist te worden door
te ondernemen volgens de wetten en regels van de norm(aal)verdeling
van de kapitalistische economie, een zeer vernauwde en verengde
vorm van denken, voelen en handelen. Nu probeert de kapitalist de
indruk te wekken en te suggereren dat de arbeider ook een kapitalist
is. Hij heeft namelijk als kapitaal zijn (arbeids)Energie. Dat suggereren
komt de kapitalist prachtig uit om twee redenen. Één de arbeider heeft
dus niets te klagen. Twee, op deze wijze kan het belang van de
kapitalistische economie “eenvoudiger” en “logischer” verklaard worden
als de enige en ware economie om toe te passen. Maar… wacht even,
elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt heeft (arbeids)Energie. Ook
de “ondernemer” en de kapitalist. Waarom moet de arbeider dan toch
blijkbaar als enige zijn (arbeids)Energie verkopen, verhuren of
verpachten? Omdat, zoals bovenstaande artikel zegt: “Arbeidskracht
…een eigenschap is van levende personen, die het zelf bezitten in hun
levende lichamen”. Oftewel, alle “kapitaal” dat de arbeider zogenaamd
bezit bevindt zich in haar lichaam, in haar Binnenwereld of haar eigen
lichaamsOmgeving, in de vorm van Energie. De kapitalist bezit dit
kapitaal ook in zijn Binnenwereld, zijn lichaamsOmgeving, maar bezit
daarnaast allerlei vormen en soorten van Energie in de Buitenwereld,
de wijdsere Omgeving. Vormen en soorten van Energie, waarvan hij
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meent dat hij daar het alleenrecht tot bezit over heeft. De kapitalist
beweert, dat hij het alleenrecht heeft om allerlei vormen en soorten
van Energie te mogen bezitten en te gebruiken van de Omgeving Aarde
oftewel het alleenrecht heeft over de primaire productiefactor “land en
natuurlijke hulpbronnen”. De arbeider mag daar dan een graantje van
meepikken, tenminste, onder voorwaarde dat hij zijn eigen
(arbeids)Energie opnieuw en opnieuw, dag in dag uit verkoopt (lees
inlevert) om te mogen leven en voortbestaan en om ergens op Aarde
een plekje te mogen kopen of huren om op te leven. Dat graantje
wordt daarbij zo minimaal mogelijk gehouden. Er wordt in feite voortdurend getracht de (arbeids)Energie zo minimaal mogelijk te betalen,
dat wil zeggen: Er wordt getracht meer (arbeids)energie te halen uit de
arbeider, dan dat er in wordt gedaan. Want hoe anders kan er “een
netto positief rendement op het geïnvesteerde kapitaal”, oftewel winst
gemaakt worden? Of anders gezegd, meer Energie uit de Omgeving
arbeider gehaald worden, dan dat er wordt in gestopt?
Dat komt er al heel lang op neer dat ook de primaire productiefactor
“arbeid” onderdeel is gemaakt van de afgeleide productiefactor
“kapitaal” en daarmee bezit. Dat wil zeggen dat de meeste Mensen (Ik)
als MiddelPunt het bezit waren van de kapitalisten onder benamingen
als slaaf, horige, lijfeigene, dienstmeid of -knecht, arbeider of
arbeidster enzovoorts.
Horigheid
Horigheid beschrijft een maatschappelijke toestand. In de middeleeuwen, en ook daarvoor
en daarna, waren horigen boeren of 'cijnsboeren' die aan hun land verbonden waren,
zonder dit te bezitten, en met bepaalde verplichtingen aan de landbezitter…
…Doordat horigen wel gezien werden als mensen met rechten konden horigen ook meer
of minder rechten krijgen. Oorlogshandelingen, misoogsten of inkomensgebrek bij de heer
konden steeds aanleiding zijn om de rechten en plichten bij te stellen. 31
Lijfeigenschap
Lijfeigenschap is de situatie dat iemands lichaam wordt beschouwd als het eigendom van
de heer (landsheer, heerser) van een bepaald gebied. Het is een vorm van horigheid die de
slavernij dicht benadert. Het kwam in de Europese middeleeuwen veel voor. Het verschil
met slavernij is voornamelijk dat lijfeigenen een gezin konden stichten (wat met slaven
lang niet altijd het geval was), een stukje land mochten bebouwen om hun gezin te voeden
en niet zonder hun gezin en hun land konden worden verkocht.32
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De kapitalistisch denkende, voelende en handelende Mens (Ik) als
MiddelPunt heeft dus sinds de zelfbewustwording van de Mens (Ik) als
MiddelPunt op allerlei wijzen en manieren geprobeerd om andere
Mensen (Ik) als MiddelPunt te gebruiken als een vals VoorbijEenheidapparaat. Dat wil zeggen geprobeerd meer energie van andere Mensen
(Ik) als MiddelPunt te verbruiken, dan er voor terug te geven. Enkele
voorbeelden:
1850-1900 Sociale problematiek
De opkomst van de industrie en de groei van de steden leidden in de tweede helft van de
19de eeuw tot ernstige sociale problemen onder de bevolking. Werkdagen van twaalf uur
en meer kwamen voor, ook voor vrouwen en kinderen. De woon- en werkomstandigheden
in de grote steden waren vaak mensonterend. Arbeiders verenigden zich in organisaties
om daar verandering in aan te brengen.33
Kinderarbeid
Van kinderarbeid is sprake als kinderen een belangrijk deel van de dag of nacht werk
verrichten. Vaak is dit slecht betaald werk, en in een aantal situaties worden de kinderen
helemaal niet betaald. In de meeste landen wordt kinderarbeid als in strijd met de
mensenrechten beschouwd en gelden strenge regels voor de minimumleeftijd van
werkenden en het maximumaantal werkuren voor kinderen. Dat betekent echter niet dat
kinderarbeid in ontwikkelde landen niet voorkomt. Ook in Nederland en België werken
kinderen vaak al onder de minimaal toegestane leeftijd van 13 jaar. 34
Het gezin als “hoeksteen van de samen - leving” is en wordt daarbij
ook eeuwenlang al als middel gebruikt om die valse “VoorbijEenheid” te
garanderen voor de HEREN kapitalisten. De mannetjesMens (Ik) als
MiddelPunt van het gezin kon gemakkelijk 12 tot 14 uur per dag
werken tegen een zo mager mogelijk loon (teruggave van Energie), als
hij thuis kwam bij een vrouwtjesMens (Ik) als MiddelPunt, die gratis en
voor niets hem verzorgde en weer hielp zijn verbruikte
(arbeids)Energie te herstellen. De term daarvoor is “rust en recuperatie
(=herstel)”, maar om één of andere (be)merk(ens)waardige reden is
dat enkele decennia geleden omgezet in “rust en recreatie”. Maar
recreatie, re - creatie, staat voor opnieuw creëren, opnieuw maken. En
of het nu iets maken is of iets opnieuw maken, beide vragen inspanning oftewel (arbeids)Energie. Recreatie heeft dus totaal niets te
maken met ontspanning en rust. De HEREN kapitalisten hoefden op die
manier voor die verzorging en dat herstel weinig tot niets te betalen.
Als letterlijke arbeiders kregen de kinderen een nog veel schameler
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beetje (arbeids)Energie terug voor verbruikte (arbeids)Energie dan de
volwassen Mensen (Ik) als MiddelPunt. Tenslotte zijn ze maar klein en
hebben dus minder nodig. 12 tot 14 uren per dag werken had tot
gevolg dat de kind- en volwassen arbeider, nauwelijks tot geen Energie
noch tijd over had om zichzelf te ontwikkelen in kennis en kunde, daar
waar de HEREN kapitalisten en hun gezinnen tijd in overvloed bezaten,
zelfs tot in diepe verveling toe. Maar toen er paal en perk gesteld werd
aan kinderarbeid, kwam daar veel meer scholing en onderwijs voor in
de plaats. Dit werd echter ook onmiddellijk weer ontvoerd door de
HEREN van de kapitalistische economie. Waarvoor? Om allerlei
bekwaamheden en vaardigheden aan te leren, die later gebruikt
zouden kunnen worden in de fabrieken en op de kantoren van de
HEREN kapitalisten. Scholing en onderwijs werd en wordt niet
beschouwd als werk, en wordt dus niet uitbetaald. Maar… gebruiken
kinderen dan tijdens het leren geen (arbeids)Energie? Zo was en is het
“huishouden” voor de kapitalistische economie een prachtig middel om
op allerlei wijzen meer Energie eruit te krijgen dan er terug in te
stoppen, daar waar het niet geoorloofd nog echt mogelijk is individuele
Mensen (Ik) als MiddelPunt als letterlijke Energieslaven te behandelen,
te verhandelen en te bezitten. Dat wordt nog eens extra mogelijk
gemaakt door de teruggegeven (arbeids)Energie in de vorm van loon,
weer zo snel en zo veel mogelijk weg te nemen door ondermeer steeds
stijgende huurprijzen voor woningen, door steeds stijgende belastingen
enzovoorts.
Niet alleen met betrekking tot (arbeids)Energie, maar met betrekking
tot elke soort en vorm van Energie, moeten we in eerste instantie niet
in termen van geld denken. Een extreem gemakkelijk manipuleerbaar
middel, welke vorm het dan ook heeft, van goud, zilver en diamant via
papier, schuld en rood geld tot electronisch oftewel virtueel is nietrealistisch bestaand geld, maar in termen van Energie.
De Chardin, Tesla en Marx, drie zeer verschillende, individuele Mensen
(Ik) als MiddelPunt, hebben alledrie op eigen wijze hun fantasieën,
ideeën, theorieën en meningen hierover gegeven vanuit hun respectievelijke LevensloopBepaalde Werkelijkheden. LevensloopBepaalde
Werkelijkheden die sterk medebe-paald en medebe-perkt zijn door de
tijd waarin en de plek op Aarde.
264

Energie
Waar de Chardin vooral zijn geloof in de een-mannetje-moet-het-zijngod, als één van de zeer vele vormen van spiritualisme, probeert te
verwerken in zijn ideeën over het Verschijnsel Mens en de twee andere
verschijnselen, Omgeving en Energie, probeert Tesla het veel meer
vanuit het geloof in de materialistische wetenschap. Marx tenslotte is
meer gericht op de arbeidsenergie van de Mens (Ik) als MiddelPunt en
hoe die energie mis(ge)bruikt wordt in de economie en de daarop
gerichte politiek met alle gevolgen van dien. Alledrie zijn echter
grensoverschrijders van specialistische geloven, ideeën, fantasieën,
theorieën en toepassingen daarvan. En alledrie proberen op hun
manier aan te tonen dat het eerst en vooral gaat om alle Mensen (Ik)
als MiddelPunt en om letterlijk elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt. En dat het gaat om het Verschijnsel Energie en hoe het
Verschijnsel Mens die Energie gebruikt. Niet ten gunste van slechts
kleine kliekjes Mensen (Ik) als MiddelPunt, maar voor elke, individuele
Mens (Ik) als MiddelPunt in gelijke mate.
GROFSTOFFELIJKE EN FIJNSTOFFELIJKE ENERGIE
Energie kan zich in een oneindige variatie van vormen en soorten
manifesteren en kan door de variatie allerlei eigenschappen aannemen
op basis van hoe deze vormen en soorten met elkaar bepaalde samen werkings- en/of tegen - werkingsOmgevingen opbouwen van zeer
eenvoudig tot zeer ingewikkeld. Enkele tientallen jaren geleden werd
voor de meer spiritualistische energieën de term fijnstoffelijk gebruikt
en voor de meer materialistische energieën de term grofstoffelijk.
Waarbij merkwaardig genoeg, die term fijnstoffelijk nog altijd op
materie is gebaseerd. Materie is stof. Spirit wordt in feite als
onstoffelijk beschouwd, niet-materie. Misschien betreft die term
fijnstoffelijk, die met name werd gebruikt door Mensen (Ik) als MiddelPunt, die zich met paranormale verschijnselen bezighielden, tussenvormen en -soorten van Energie tussen onstoffelijke (spirit-)energie en
grofstoffelijke (materie-)energie.
Met betrekking tot die termen grof- en fijnstoffelijke Energie twee
voorbeelden:
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1. Wanneer wij kijken naar onze middelen tot communicatie oftewel de
media, kan gesteld worden dat de media-vormen niet alleen van
groot en grof naar steeds kleiner en fijner zijn gewijzigd, maar ook
dat de in-form-atie daarbij van vast (of vaste stof) naar steeds meer
vloeibaar is veranderd. Van krassen in een rots en het bikken en
graveren in steen tot het schrijven en later drukken van boeken
naar telegrafie, radio en televisie werd het medium van steeds
verfijndere en complexere samenwerkingsvormen van Energie
gemaakt en werd daarmee de snelheid, de hoeveelheid van overdraagbare in-form-atie en het verspreidingsgebied van die in-formatie steeds groter. De snelheid van communicatie tussen Mensen
(Ik) als MiddelPunt en daarmee van denken, voelen en ernaar
handelen, is daardoor in de loop der tijden vele malen vergroot.
Maar dit heeft ook zijn gevolgen. Zo gebruik ik in dit boek veelvuldig
de zogenaamde Wikipedia, een soort van electronische encyclopedie
voor de gehele mensheid. Maar behalve dat elk onderwerp in vele
talen op deze electronische encyclopedie wordt geplaatst, met over
het algemeen de mening, fantasie, theorie, idee en aanname van
zeer verschillend denkende, voelende en daar naar handelende
Mensen (Ik) als MiddelPunt en dat veelal ook nog eens gebaseerd op
de zogenaamde norm(aal)verdeling van het zogenaamd eigen land,
waarin de schrijvers van de artikelen leven, is er daarnaast zelfs
binnen de taal, waarin een onderwerp wordt beschreven, sprake van
veelvuldige bijstelling, wijziging en verandering. Gevolg is, dat
gebruikmaken van citaten uit de Wikipedia vandaag nog kloppen,
maar morgen niet eens meer zijn terug te vinden. Wat werkelijkheid
is en wat niet, is dankzij en als gevolg van de revolutie van
communiceren met behulp van de nog grove vormen van boek en
tijdschrift via de golffrequenties van radio en televie naar de
lectronische wegen van de persoonlijke computer en het daaraan
verbonden wereldwijde informatieweb voor elke, individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt van vrij vast en be-paald en be-perkt tot een
kleine “eigen” (leef)Omgeving steeds meer vloeibaar geworden en
uitgebreid naar bijna de gehele (Leef)Omgeving Aarde. Beide
hebben hun voordelen en hun nadelen. Maar het grootste voordeel
en misschien ook grootste nadeel van de individuele computer en
het wereldwijde web is, dat elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt nu veel meer zelf kan be-palen wat hij en zij als de werkelijkheid wenst te accepteren en wat niet. En dit ook persoonlijk
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wereldwijd kan propageren. En het gevolg tot nu toe is weer de
bekende herhaling van nieuwe leiders en nieuwe volgers volgens
dezelfde gedragingen, wetten en regels, in wat eenvoudig een
“soapserie” “Animal Farm-Continued” genoemd kan worden.
2. Reïncarnatie is het idee, de fantasie, theorie, aanname en het geloof
van de Mens (Ik) als MiddelPunt, dat zij materialistisch leven na
materialistisch leven na materialistisch leven leidt. Of duidelijker dat
zij in feite een oneindig levende levensvorm is, die periodes van
meer materialistisch leven en bestaan afwisselt met meer spiritualistisch leven en bestaan. Reïncarnatie is letterlijk her-vleeswording, maar is figuurlijker het verschil tussen materie, stof oftewel
materie-energie zijn, en spirit, niet-stof oftewel spirit-energie zijn.
Niet alleen bestaat dit idee en geloof en deze theorie en aanname al
duizenden jaren. Ze wordt volgens sommige onderzoeken voor waar
aangenomen door 2/3 van de mensheid. En schoorvoetend komt er
steeds meer wetenschappelijk bewijs van deze mogelijkheid. Er
lijken ook steeds vaker verhalen en anekdotes te komen van
individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt, over hun Bijna-Dood-Ervaringen en/of over ervaringen van hun eigen kinderen of van zichzelf
over herinneringen aan vorige levens. In feite is dit ondermeer het
gevolg van het steeds sneller en wijdverbreider kunnen uitwisselen
van in-form-atie met behulp van de persoonlijke computer en het
wereldwijde informatieweb. Anekdotisch materiaal is heel lang door
verengd en vernauwd willen denkende, materialistische wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt als onvoldoende
bewijs van tafel weggeveegd, maar van honderden anekdotes naar
letterlijk 10.000-den en meer wereldwijd zijn niet langer zo gemakkelijk te negeren. Er ligt inmiddels een hoop anekdotes naast de
tafel, die er ver boven uitsteekt. Probleem is natuurlijk vooral, dat
de materialistische wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik) als
MiddelPunt hou-vast moeten hebben om iets te kunnen bewijzen.
Liefst en vooral een hou-vast, waarmee gemanipuleerd kan worden
in zogenaamde laboratorium-omstandigheden. Laboratorium is trouwens letterlijk niet meer dan een ander woord voor werkplaats.
Maar als gevolg van de steeds verdergaande, specialistisch wetenschappelijke onderzoeken naar quantummechanica en de snaartheorie is het bouwwerk van de grofstoffelijke of materie-energie
teruggebracht en gereduceerd tot bouwstenen daarvan, die wel zeer
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fijnstoffelijk zijn en misschien zelfs wel al (bijna) spirit-energie
genoemd mogen worden. Zoals duidelijk mag zijn geworden uit het
al eerder genoemde artikel “Is the Universe Conscious?”35
Hoe spirit-energie en materie-energie op elkaar aansluiten of beter
gezegd elkaar overlappen is misschien wel de vraag, waarvan het
antwoord kan leiden tot het antwoord of reïncarnatie daadwerkelijk
plaatsheeft en vooral ook hoe. Laat ik reïncarnatie eens in een
plaatje als volgt voorstellen:

Bovenstaand plaatje laat een onderbroken, rechte lijn zien (de
onderscheidslingslijn) tussen de uit meer materiële oftewel
grofstoffelijke energieën bestaande Omgeving van ons HeelAl en de
uit meer spirituele oftewel fijnstoffelijke energieën van de Omgeving
van ons HeelAl. De onderbroken golflijn is de levensloop van één
Mens (Ik) als MiddelPunt gedurende meerdere levens vóór de
zogenaamde materiële oftewel grofstoffelijke geboorte en ná de
zogenaamde materiële oftewel grofstoffelijke dood. De onderscheidingslijn is de lijn waar de geboorte en de dood plaats heeft naar en
van het meer materiële leven en van en naar het meer spirituele
leven. Het uit meer materiële energieën bestaande leven van de
Mens (Ik) als MiddelPunt begint heel klein, met een minimum (de
conceptie en de geboorte), en groeit gedurende diens leven naar
een optimum en tenslotte een maximum, waarna het langzaamaan
via een optimum, weer neigt naar een minimum (de dood). Na die
materiële dood, eigenlijk het wegsterven van de meeste, materiële
energieën vindt er mogelijk een gelijkwaardige golf plaats in de
268

Energie
Omgeving van de meer spirituele energieën. Deze reïncarnatiegolf is
zelf in feite ook weer een vorm van samen - werkende/tegen werkende energieën, die leiden tot nieuwe mogelijkheden van
Energie en nieuwe energie-Omgevingen. Het minimum van deze
golf, zowel nabij de dood als nabij de geboorte, is het gebied, de
Omgeving waar de energieën van beide energie-Omgevingen, de
meer materiële en de meer spirituele, het meest gelijkwaardig zijn
en in evenwicht. Het is daarom ook niet vreemd dat de Mens (ik) als
MiddelPunt juist de eerste jaren na haar geboorte zich de meer
spirituele Omgeving en vorige levens beter bewust is dan gedurende
de rest van haar materiële leven. En dat veel Mensen (Ik) als
MiddelPunt juist nabij de dood Nabij-De-Dood-Ervaringen, ook wel
Bijna-Dood-Ervaringen beleven.
Is het mogelijk dat de Mens (Ik) als MiddelPunt kan reïncarneren? In
het deel “Mens (Ik) als MiddelPunt” is al gebleken, dat wat
daadwerkelijk de Mens (Ik) als MiddelPunt is, uitgaande van zijn
materie-energie-lichaam, blijkbaar uit heel weinig bestaat. Zo weinig
dat veel hedendaagse wetenschapsbedrijvende en andere Mensen
(Ik) als MiddelPunt menen dat wat dat is, niet veel meer is dan zijn
hersenen, die op een bepaald moment ingeladen kunnen worden in
een computer of een robot om voor eeuwig te kunnen leven en
voortbestaan. In hoeverre dat plezierig leven zal zijn, is een andere
vraag. Een verdere vraag is, waarom ook wetenschapsbedrijvende
Mensen (Ik) als MiddelPunt dat menen, die in feite tegelijkertijd
beweren, dat het zelfbewustzijn van de Mens (Ik) als MiddelPunt niet
meer is dan een bijproduct van die hersenen. Waarom is een
bijproduct zelfs voor deze Mensen (Ik) als MiddelPunt rijker van
belang dan de rest van het materie-energie lichaam van de Mens
(Ik) als MiddelPunt? Of gaat het hen ècht alleen om het beredenerende en berekenende vermogen van de hersenen en is het niet
van belang, dat er zoiets is als zelfbewustzijn? Maar wat moet je
met beredenerend en berekenend vermogen zonder bewustzijn en
zelfbewustzijn? En hoe werkt dat? Is dat niet vergelijkbaar met
slechts bewust leven, oftewel instinct- en reflexmatig?
Hoe is het mogelijk dat de Mens (Ik) als MiddelPunt en elke andere
vorm van leven de ervaring heeft van gevoelens, van de meest
basale en grove, zoals Angst en Nieuwsgierigheid, tot de meer
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fijnere gevoelens, zoals verdriet, teleurstelling, liefde en houden
van, als zij allemaal als structuren slechts zijn opgebouwd uit grote
hoeveelheden materiële energieën? Zelfs ideeën en theorieën als
emergentie, het Geheel is Meer dan de Som der Delen, verklaart dit
tot nu toe niet. Want waarom zouden er überhaupt ooit gevoelens
ontstaan uit gevoelloze materie, hoe ingewikkeld en complex de
structuur ook is, die er uit wordt opgebouwd? En waarom zouden die
gevoelens derhalve in feite slechts een bijproduct zijn van deze uit
enorme
hoeveelheden
kleine
materie-deeltjes
opgebouwde
structuren? Een bijproduct, dat uiteindelijk, evenals dat bijproduct
van bewustzijn en zelfbewustzijn, zo krachtig wordt dat het niet
alleen zichzelf als materie-bouwsel wil beschermen tegen andere
materie-energie-bouwsels, maar ook als materie kan nadenken,
doorvoelen en daarmee zo leren handelen, dat het zichzelf als
materie-structuur en -bouwsel ook bewust en zelfbewust kàn
beschermen. Als dat daadwerkelijk toch het geval is, dan is het
onlogisch om te stellen dat de Mens (Ik) als MiddelPunt nooit in
staat zal zijn om ooit zo’n complexe materiestructuur te bouwen en
na te apen dat dat ook bewust en zelfbewust zal zijn en gevoelens
zal hebben. Iets dat wordt nagestreefd in de zoektocht naar
Kunstmatige Intelligentie. Robots, computersystemen kunnen dan
zeer zeker ook tot zulke ingewikkelde en complexe Energieverschijnselbouwwerken worden gemaakt, dat bewustzijn en zelfbewustzijn er als bijproduct uit tevoorschijn komen. En waar veel
wetenschapsbedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt nog spreken
van het zelfbewustzijn als bijproduct van de hersenen, zouden zij
zich ook dienen te realiseren dat iets van een bijproduct niet alleen
tot een hoofdproduct kan worden, maar ook als verschijnsel het
product hersenen voorbij kan streven en dat tot slechts een bijproduct kan maken.
De indruk bij vele, waarschijnlijk de meeste, andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt is, dat het allemaal juist draait om bewustzijn en met
name en vooral zelfbewustzijn. Voor hen is juist dat materie-lichaam
zo rijk van belang niet en niet veel meer dan een bijproduct. Voor
velen van hen zitten bewustzijn en zelfbewustzijn niet opgesloten in
en vastgebonden aan slechts die hersenen (zie ondermeer de citaten
op pagina 239 en 240). Zij menen dat bewustzijn en zelfbewustzijn
zelfs los kan bestaan van alle materie-energie. Dat het bestaan van
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wat de Mens (Ik) als MiddelPunt uitmaakt alleen maar spiritenergieën vereist. Dan zou niet alleen het idee van hoofdtransplantaties of nog minder, zoals alleen hersentransplantaties, even
goed mogelijk zijn als misschien uiteindelijk het inladen van die
spirit-energieën in een voldoende genoeg geavanceerde materieenergie computer, die mogelijk zelfs niet meer grofstoffelijk, maar
fijnstoffelijk genoemd moet worden. Meer gebaseerd op quantumenergieën dan op de grovere materie-energieën. Het zou niet meer
uitmaken hoe het lichaam van de Mens (Ik) als MiddelPunt eruitziet,
wat voor een lichaam hij als werktuig gebruikt, omdat de spiritenergieën daar voldoende los van kunnen bestaan om mogelijk zelfs
van materie-eilandje naar materie-eilandje te kunnen hoppen. Van
lichaamsvorm
naar
lichaamsvorm.
En
sterker
nog,
de
reïncarnatiegolf zou doorbroken kunnen worden, doordat de nieuwe
lichamen van de Mens (Ik) als MiddelPunt niet gemiddeld 80 jaar,
maar misschien wel 150, 500 of meer dan 1.000 jaar zouden
kunnen bestaan. Opnieuw zien we hier hoe beide, grove
specialisaties, de materialistische en de spiritualistische, elkaar in
feite overlappen in hetzelfde geloof en dezelfde hoop, namelijk om
de basisbehoefte van zo lang en zo plezierig mogelijk te leven zo
volkomen mogelijk te bevredigen. Desondanks blijven Mensen (Ik)
als MiddelPunt van deze beide specialisaties elkaar eeuwigdurend
nutteloos bestrijden en zelfs letterlijk afslachten, hoewel opnieuw en
opnieuw duidelijk is en wordt, dat beide met Energie bezig zijn en
met energieën, die wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden.
Is het grofstoffelijke bijproduct van het fijnstoffelijke? Of is het
fijnstoffelijke (onstoffelijke) bijproduct van het grofstoffelijke? Geen
van beide! De strijd gaat slechts over graduele verschillen van en in
dezelfde eenheid. En over hoe ver de Mens (Ik) als MiddelPunt
uiteindelijk wil gaan in het verlengen van één materialistisch leven.
IS ER DAADWERKELIJK EEN SCHAARSHEIDSPROBLEEM VAN
ENERGIE?
Hoewel letterlijk Alles uit Energie bestaat, is het desondanks niet zo
eenvoudig voor welke vorm van leven dan ook om te leven en
overleven in haar Omgeving. De redenen daarvan zijn ten eerste, dat
elke vorm van leven uit be-paalde en be-perkte soorten en vormen van
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Energie is opgebouwd en daardoor afhankelijk is van be-paalde en beperkte soorten en vormen van Energie in de Omgeving om haar eigen
voorraad van nood-zakelijke levensenergieën aan te vullen en zo de
eigen lichaamsOmgeving in stand te houden. En ten tweede, omdat
elke vorm en soort van Energie niet zo gemakkelijk om te zetten is in
een andere vorm en soort van Energie. Dat laatste is zowel het geluk
als de vloek voor elke vorm van leven, de Mens (Ik) als MiddelPunt
incluis. Zonder een zekere mate van behoud van vormen en soorten
van Energie in tijd zouden levensvormen en de meeste, andere
verschijnselen niet alleen erg vluchtig zijn, maar waarschijnlijk ook
onmogelijk. Maar het behouden van vormen en soorten van Energie in
een be-paalde en be-perkte vorm of soort is niet altijd eenvoudig en
voor levensvormen, -verschijnselen oftewel -Omgevingen niet altijd
even prettig. Het vraagt bijvoorbeeld energie om energie uit de grotere
Omgeving te betrekken, om die om te zetten voor eigen gebruik en om
de niet-bruikbare energieën weer uit te scheiden naar de grotere
Omgeving.
Het is een geluk, dat de energieën (energie-quantadeeltjes en andere
eigenschappen van Energie), die het stabiele atoom opbouwen, dat
atoom in feite bijna onsterfelijk maken, althans in de ervaring van de
Mens (Ik) als MiddelPunt. Ze lijken welhaast perpetuüms mobile. De
Mens (Ik) als MiddelPunt valt daarom niet zomaar uit elkaar tijdens zijn
leven. De krachten of energieën, die alle verschijnselen en Omgevingen
zoals het atoom bij elkaar houden zijn, volgens de natuurkundebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt, de sterke nucleaire kracht, de
zwakke nucleaire kracht, de electromagnetische kracht en de
zwaartekracht. Hoewel er zeker met betrekking tot de zwaartekracht
nog altijd grote twijfel is of deze wel echt bestaat. Hoe het ook zij
atomen vallen niet zomaar uit elkaar en als ze verbindingen maken en
samen-werkingsvormen aangaan met andere atomen, moleculen
genaamd, vallen die moleculen ook niet zomaar weer uit-één.
Het is een vloek, dat de energieën (energie-quantadeeltjes en andere
eigenschappen van energie), die het stabiele atoom opbouwen en die
het samen-werken van vele atoom-energieën in de vorm van allerlei
moleculen mogelijk maken, het tegelijkertijd moeilijk maken voor alle
vormen van leven, de Mens (Ik) als MiddelPunt incluis, om òf de juiste
vormen en soorten van Energie in de vorm van de juiste atomen en
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moleculen in hun directe Omgeving te vinden en in te laden òf om
vormen en soorten van Energie in de vorm van de bijna juiste atomen
en moleculen te vinden, in te laden en om te zetten naar de juiste,
nood-zakelijk om te overleven en als levensenergie te verbruiken.
Het behoud, in stand houden, staande houden van complexere en
ingewikkelder bouwwerken van veel verschillende energievormen en –
soorten, zoals levensvormen, vereist vormen en soorten van Energie,
die meestal in de directe Omgeving aanwezig zijn, maar vaak in een
be-paalde en be-perkte, zeg maar eindige hoeveelheid. De vraag is of
die Omgeving al-tijd voldoende van die nood-zakelijke vormen en
soorten van Energie in voorraad zal hebben voor een levenssoort.
Vooral als er steeds meer individuen van die levenssoort van die zelfde
eindige voorraad nodig hebben. En vooral als die voorraad niet of niet
snel genoeg wordt aangevuld of als er energiesoorten en -vormen
worden uitgescheiden, die de grotere Omgeving wijzigen van
samenstelling van vormen en soorten van Energie. Een samenstelling,
die vervolgens ten koste gaat van de nood-zakelijke vormen en soorten
van Energie voor een levenssoort. De Mens (Ik) als MiddelPunt is een
levenssoort, die al dit soort problemen voor zichzelf veroorzaakt.
De Mens (Ik) als MiddelPunt is een complex en ingewikkeld bouwwerk
van allerlei energieën. Zij bestaat ondermeer uit energieën in de vorm
van atomen; uit energieën, die die atomen binden tot moleculen; uit
energieën, die deze moleculen in lossere en vastere verbanden doet
samen - werken en zelfs tegen – werken, zoals lichaamscellen en organen en uit energieën, die deze verbanden bijeenbrengt en
bijeenhoudt tot wat de Mens (Ik) als MiddelPunt is. De Mens (Ik) als
MiddelPunt heeft derhalve be-paalde soorten en vormen van Energie
nodig om te kunnen blijven bestaan. Zij ervaart de vele verschillende
soorten en vormen van Energie en de tijdelijke bouwsels daarvan als
allerlei verschijnselen in de veel grotere Omgeving van Alles, als inform-atie. Het zijn niet-levende en levende Omgevingen (verschijnselen), die alle als vorm en verschijnsel in formatie door haar kunnen
worden onderscheiden, geregistreerd door haar 6 op de buitenOmgeving gerichte zintuigen en vastgelegd in haar geheugen. Deze 6
zintuigen zijn vooral gericht op de materiële energieverschijnselen,
waarbij gericht betekent, dat ze dus slechts be-perkt en be-paald zijn
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verschijnselen rondom haar. Waarom die specialisatie? Omdat de Mens
(Ik) als MiddelPunt, zelf een vorm uit voornamelijk materie-energieën,
daardoor heel eenvoudig afhankelijk is van juist die materieenergieverschijnselen om te kunnen leven en overleven. Zij bevindt
zich in een Omgeving van materiële energieverschijnselen, die haar
eigen materie-energie-lichaam in stand kunnen houden, maar even
snel kunnen bedreigen met ophouden te bestaan, met te sterven.
Het in stand en evenwicht houden van een gigantische hoeveelheid
atomaire, moleculaire en andere energieën in de vorm van één
lichaamsOmgeving als de Mens (Ik) als MiddelPunt is niet zomaar iets.
Veel energie lekt al heel eenvoudig weg door allerlei aanrakingen met
en oorzaken vanuit de directe buitenOmgeving. Daarnaast door allerlei
gebeurens in de binnenOmgeving. En de ene vorm van Energie is
vluchtiger bruikbaar dan de andere en moet voort-durend worden
ingeladen, terwijl andere vormen van Energie door omzetting en/of
onbruikbaarheid weer zo snel mogelijk moeten worden verwijderd en
uitgeladen. Die aanvullende energieën betrekt de Mens (Ik) als
MiddelPunt vanuit de grotere Omgeving. Maar de nood-zakelijke
soorten en vormen zijn niet overal in overvloed aanwezig. Zuurstof is
bijvoorbeeld als vorm van energie onvoldoende in water aanwezig voor
de Mens (Ik) als MiddelPunt om in een dergelijke vloeistof-Omgeving te
kunnen overleven. Op be-paalde plekken op Aarde is onvoldoende
Omgevingswarmte aanwezig voor de Mens (Ik) als MiddelPunt om lang
te kunnen overleven. Één van de problemen van het Vermeerderen van
de Menselijke Energie ligt dus in feite in het omzetten van vormen en
soorten van Energie in voor de Mens (Ik) als MiddelPunt bruikbare en
puur nood-zakelijke soorten en vormen daarvan, voor de
instandhouding van de eigen lichaamsOmgeving. Waarbij de
(leef)Omgevingsenergieën en de omzettingen van die energieën naar
eigen lichaamsenergieën ook nog eens veilig moeten zijn voor haarzelf.
En waarbij de rest-energieën, afvalenergieën, niet-bruikbare energieën
zowel de lichaamsOmgeving als de (leef)Omgeving ook nog eens niet
moeten vergiftigen door opeenhoping en door op andere wijze de
Omgeving uit haar dynamische energiebalans te halen.
Bruikbare en zelfs puur nood-zakelijke vormen van Energie voor de
Mens (Ik) als MiddelPunt tot overleven zijn in eerste instantie en
bovenal: Schoon water, zuurstof en vaste voedingsstoffen. Daarnaast
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is energiebesparing door voldoende rust en dus veiligheid zeer rijk van
belang. Er zijn grofweg twee manieren om deze te verkrijgen. Door van
Omgeving naar Omgeving op Aarde te dwalen op zoek naar een vloed
of overvloed van deze energievormen. Mensen (Ik) als MiddelPunt, die
zo leven worden nomaden genoemd. Of één Omgeving vinden, waar
schoon water en zuurstof in ieder geval in voldoende mate aanwezig
zijn en waar de vaste voedingsstoffen niet alleen in voldoende, liefst
overvloedige mate aanwezig zijn, maar er ook voldoende zekerheid is
dat ze er tenminste één keer per jaar in voldoende mate opnieuw
aanwezig zijn. Mensen (Ik) als MiddelPunt, die zo leven worden
sedentairen genoemd. Beide levenswijzen vragen hun tol aan
energieverbruik. En beide hebben hun voor- en nadelen met betrekking
tot Energie. Een voordeel van de nomadische levenswijze is bijvoorbeeld dat onbruikbare energie als afval achtergelaten kan worden,
zonder dat er op één plek een opeenhoping daarvan plaatsheeft en
zonder dat de verder reizende Mens (Ik) als MiddelPunt er zelf last van
heeft, wat een nadeel is voor de sedentaire levenswijze. Dat nadeel
heeft ook als effect, dat door die opeenhoping van afvalenergie op één
plek, de wisselwerking en balans tussen alle planten en dieren van die
Omgeving zich blijvend wijzigt en dat niet alleen op onprettige wijze
voor veel van de planten en dieren van die Omgeving, maar ook voor
de Mens (Ik) als MiddelPunt. Het voordeel van een sedentaire
levenswijze is bijvoorbeeld dat de Mens (Ik) als MiddelPunt meer zeker
is van het opnieuw vaste voedingsstoffen te zullen zien groeien, waar
verder dwalen nauwelijks tot geen zekerheid biedt of er weer nieuwe
Omgevingen worden gevonden met voldoende, vaste voedingstoffen en
zelfs met schoon water om de lichaamsenergie aan te vullen.
Daarnaast is het voordeel van een sedentaire levenswijze dat alles in
principe in een rustiger tempo kan worden gedaan en dat de Omgeving
veilig(er) kan worden gemaakt door te om-palen en om-perken, door
paal en perk te stellen. Maar nadeel is, dat kennis en kunde be-perkt
blijven door de vaste Omgeving, waarin de sedentaire Mens (Ik) als
MiddelPunt leeft. Wat weer een voordeel is voor de nomadische Mens
(Ik) als MiddelPunt, die door het steeds weer ontdekken van nieuwe
Omgevingen veel meer kennis en kunde opdoet om met allerlei
verschillende Omgevingen en verschijnselen om te gaan. Enzovoorts.
De onderliggende reden echter voor zowel de sedentaire als de
nomadische Mens (Ik) als MiddelPunt is het in stand houden en
verzekeren van zijn eigen lichamelijke energie-economie, om zo lang
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mogelijk en zo plezierig mogelijk te kunnen leven. De Mens (Ik) als
MiddelPunt heeft uiteindelijk in meerderheid gekozen voor een
sedentaire leefwijze, met af en toe nood-zakelijke, liefst tijdelijke,
nomadische uitstapjes om nieuwe energiebronnen te vinden en aan te
boren op andere plekken van de Aarde. Veel van die nood-zakelijke
Energiesoorten en -vormen worden hedentendage vanuit allerlei
andere Omgevingen op Aarde naar de “eigen”, veilige Omgeving
toegebracht. Wat natuurlijk wel heel veel energie kost, ondermeer door
het transport ervan.
Al het voorgaande gaat in feite over Energie-economieën van
verschillende Aardse Omgevingen, de Mens (Ik) als MiddelPunt incluis.
De Mens (Ik) als MiddelPunt, of die nu sedentair of nomadisch leeft,
gebruikt voor haar eigen Energie-economie, het Energie-huishouden
van haar eigen lichaam, voort-durend energieën van de Buitenwereld,
de buitenOmgeving, waar zij zich bevindt en scheidt de voor haar
onbruikbare energieën weer uit naar de buitenOmgeving. Dit zal veel
sterker als problematisch ervaren worden, naarmate de Mens (Ik) als
MiddelPunt meer sedentair leeft. Het schaarsheidsprobleem van bruikbare energieën is één van de problemen daarvan. Maar één antwoord
voor dat probleem is, dat er nooit een schaarsheidsprobleem van de
totale hoeveelheid van Energie zal zijn in het universum.
Wel beschouwd zijn er in een Energie-economie 8 basisbewegingen van
Energie te onderscheiden. Dit zijn:
1. De soort van Energie als bron (Energie = voort-durende beweging);
2. Het inladen van soorten van Energie in de Omgeving;
3. De omzetting van de ene vorm van energie in een andere, meer
bruikbare voor de Omgeving;
4. Het transporteren van bronnen van Energie binnen de Omgeving;
5. De opslag van Energie binnen de Omgeving;
6. De distributie oftewel verdeling van Energie over de energieverschijnselen van de Omgeving;
7. Het verbruik van de energieën en de gevolgen daarvan, waaronder
de energieën die daaruit voortkomen als rest- of zelfs afvalenergieën;
8. Het uitladen van soorten van Energie uit de Omgeving, waaronder
rest- oftewel afval-energieën.
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Deze 8 basisbewegingen van Energie binnen een Omgeving en tussen
een Omgeving en een grotere, omgevende Omgeving, verminderen
voor een deel voort-durend de soorten en vormen van Energie, waaruit
een Omgeving bestaat, waardoor het behoud van die Omgeving in
gevaar komt. Wat voor levende Omgevingsvormen betekent, dat zij in
beweging moeten komen om die energieën aan te vullen van elders.
Het gaat grofweg voort-durend om de verhouding tussen inladen en
verbruik en uitladen van soorten en vormen van Energie om te kunnen
blijven voortbestaan als Omgeving. Kortweg, deze 8 basisbewegingen
zijn daarom ook wat elke levensvorm, inclusief de Mens (Ik) als
MiddelPunt voort-durend bezighoudt en dient bezig te houden.
Is Energie daarom schaars? Nee! Zoals gezegd bestaat letterlijk Alles
uit Energie. Het probleem is echter, dat Energie letterlijk lijkt te
bestaan uit ontelbare verschillende soorten en vormen met diverse
eigenschappen. Eigenschappen, die deels veroorzaakt worden door het
als het ware samen-werken, tegen-werken of beide van verschillende
soorten en vormen van Energie in een min of meer tijdelijke,
samenhangende Omgeving. Elke Omgeving bestaat uit allerlei soorten
en vormen van Energie, die min of meer tijdelijke eenheden van bepaalde en be-perkte activiteit en handeling zijn. Daarin kunnen
energievormen en -structuren ontstaan, waarin, volgens de theorie,
fantasie, idee en aanname, emergentie plaatsvindt oftewel het
gebeuren van het Geheel is Meer dan de Som der Delen. De vraag blijft
daarbij of die emergentie wèl of niet inherent al aanwezig dient te zijn
in de kleinste hoeveelheid aan Energie, de kleinste materie-energiedeeltjes, die de natuurkunde-bedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt
op dit moment onderkennen, zoals quarks en snaartjes, om zich
uiteindelijk te kunnen manifesteren. De vraag blijft ook of die kleinste
hoeveelheden van materie-energie mogelijk uit spiritualistische vormen
en -soorten van spirit-energie bestaan en/of zijn voortgekomen.
Het is, zoals gezien, Energie niet, die schaars is. Het zijn echter wel de
vormen en soorten van energieën, die eruit voortkomen, die schaars
kunnen zijn of worden binnen Omgevingen en dat door allerlei energiegebeurens. Zo kan in een be-paalde en be-perkte Aardse Omgeving
één soort plant bijvoorbeeld één of meerdere nood-zakelijke energieën
van allerlei, andere soorten planten en van dieren opslokken door in
het streven zo lang en zo plezierig mogelijk te leven te gaan woekeren.
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Of een diersoort kan vanuit een andere Omgeving de Omgeving
binnenkomen om de daar levende planten als energiebronnen volledig
op te vreten met alle mogelijk gevolgen voor het blijven bestaan van
die Omgeving en het leven dat er afhankelijk van is. Dit geldt voor
zowel de buitenOmgeving als voor de binnenOmgeving van de Mens
(Ik) als MiddelPunt.
Maar een daadwerkelijk schaarsheidsprobleem van Energie bestaat in
feite niet. Het is daarnaast de Mens (Ik) als MiddelPunt, die schaarste
van allerlei soorten energieën kunstmatig creëert en in stand houdt
door het toepassen van de kapitalistische economie. De twee
zogenaamde primaire productiefactoren, waarover deze vorm van
economie spreekt, te weten “land en natuurlijke hulpbronnen” en
“arbeid”, zijn niets anders, dan de wijze waarop de Mens (Ik) als
MiddelPunt haar eigen lichaamsOmgeving zo lang en zo plezierig
mogelijk in stand weet te houden in de buitenOmgeving, in Al-hetandere. Maar door het bezetten en daarmee bezitten van die twee
primaire productiefactoren, grofweg veroorzaakt door sedentair te gaan
leven, wordt gesuggereerd dat een derde en afgeleide productiefactor,
“kapitaal” genaamd, veel rijker van belang is dan die twee primaire
productiefactoren. In feite heeft de kapitalistische economie juist door
de groeiende sedentaire levenswijze van de Mens (Ik) als MiddelPunt
steeds meer vaart te gekregen. Maar geen wel - vaart. Waarom niet?
Omdat het wel - zijn van zowel de (leef)Omgeving als van de Mens (Ik)
als MiddelPunt, de twee zogenaamd primaire productiefactoren, steeds
meer ondermijnt worden door deze vorm van economie. En zonder wel
- zijn bestaat wel - vaart niet.
De Mens (Ik) als MiddelPunt probeert Energie in elke vorm en van elke
soort vast te grijpen en in zijn handen te krijgen en tot bezit
(=kapitaal) te verklaren. In eerste instantie was dat nog in redelijk
dynamisch evenwicht met de Omgeving en al het andere leven daarin.
Totdat de Mens (Ik) als MiddelPunt het kunstmatige middel “geld”
creëerde. Een middel dat vrijwel volkomen los staat van de gehele
natuur van de Aarde, van zowel de productiefactor “land en natuurlijke
hulpbronnen” als de productiefactor “arbeid” oftewel vrijwel volkomen
los van het Verschijnsel Energie. Met dat middel kan op elke
bedenkbare manier gehandeld worden en het maakt daarbij niet uit
welke vorm dat geld aanneemt. Of dat nu goud, zilver of andere
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glitterende stukjes metaal zijn, kralen, spiegeltjes of vodjes papier met
zogenaamd legale en heel mooie drukwerkjes, versierd met prachtig
gekalligrafeerde handtekeningen van zogenaamd rijk van belang zijnde
Mensen (Ik) als MiddelPunt, opgesloten in zwaar metalen kasten of
digitaal of virtueel geld in de virtuele wereld van de persoonlijke
computer en het wereldwijde web, geld dat ongrijpbaar is en
verdwenen zodra de persoonlijke computer wordt uitgezet of de één of
ander op het wereldwijde web het “unrecoverable delete”
(onherstelbaar wist) en/of “untraceable” (onvindbaar) maakt. Virtueel
betekent trouwens ondermeer: “wat in het echt niet bestaat maar wel
in je fantasie of op het internet”, “denkbeeldig; schijnbaar bestaande;
als mogelijkheid of vermogen aanwezig”, “op de computer en het
internet”, “(Niet echt, oftewel) een in geheugens van computers
gecreìerde (sic) wereld of werkelijkheid” en “1) Denkbeeldig 2)
Innerlijk aanwezig maar nu niet werkzaam 3) Potentieel 4) Schijnbaar
5) Schijnbaar aanwezig 6) Voorwaardelijk 7) Voorwaardelijk
aanwezig”.36
Desondanks of beter juist daarom willen veel Mensen (Ik) als
MiddelPunt hedentendage overstappen op dit virtuele geld. Ook veel
van de zogenaamde leiders van grote groeperingen Mensen (Ik) als
MiddelPunt, zoals zogenaamde landen, willen daar zo snel mogelijk
naar toe. Losstaand van de gehele natuur van de Aarde en in feite van
elke vorm en soort van Energie, kan geld eindeloos gemanipuleerd en
mis(ge)bruikt worden. Vandaag kan de Mens (Ik) als MiddelPunt voor
één uur van zijn arbeidsenergie 15 euro krijgen. Morgen maar 10. En
de dag erna nog maar 5. Terwijl een andere Mens (Ik) als MiddelPunt
voor dezelfde hoeveelheid aan verbruikte arbeidsenergie per uur
vandaag 500, morgen 700 en de dag daarop 1.000 euro per uur krijgt
op grond van volkomen ongrijpbare en daarmee onbewijsbare ideeën,
fantasieën en theorieën over rijker van belang zijn dan die andere
Mens (Ik) als MiddelPunt. En terwijl de huur van hetzelfde pand van
100 naar 110 en vervolgens naar 125 euro stijgt per week. Een pand,
waarvan de hoeveelheid van soorten aan Energie in feite slijt en
erodeert en dus steeds minder wordt, zoals met elk verschijnsel.
Desondanks blijft de woning, de plaats van residentie (re- sedentie =
opnieuw zitten), in tegenstelling tot alle andere verschijnselen over het
algemeen steeds maar in zogenaamde waarde stijgen. Één van de
meest magische goocheltrucs ooit.
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En met dat voort-durend van vorm, kleur, geur en smaak
veranderende middel en de ongrijpbaarheid van de zogenaamde
waarde ervan, kan een steeds grotere hoeveelheid bezit bijeen
gemanipuleerd en letterlijk in handen komen van een steeds kleinere
kliek Mensen (Ik) als MiddelPunt. Bezit van allerlei soorten en vormen
van Energie, zoals de Koning K.O.N.G.-energieën (Kolen-Olie-NuclairGas) en hedentendage ook zonne- en windenergie. En voor zover nog
alternatiever vormen en soorten van Energie een kans krijgen te
worden ontdekt en ontwikkeld, wordt dat met argusogen gevolgd door
de bezitters om vervolgens op één van twee manieren te reageren. Als
het onhoudbaar is om het in eigen bezit te krijgen, wordt het zo snel
mogelijk “onherstelbaar gewist” (unrecoverable deleted), “onvindbaar”
(untraceable) gemaakt of tot zogenaamde verboden en geheime kennis
verklaard door zogenaamde autoriteiten. Als het in eigen handen en
bezit te krijgen is, dan wordt het zo snel mogelijk “gekocht”, waarna
het alleen nog door de bezitters mag worden verder ontwikkeld op
grond van allerlei rechten, zoals patenten en andere poppenkastwetten. Kortom, degene die de energiebronnen in zijn of haar bezit
heeft, kan daarmee bijna oneindig manipuleren om nog meer van die
bronnen in bezit te krijgen. Het is de kapitalistische economie, die
voort-durend elk energie-evenwicht in elke Omgeving buiten zowel als
binnen Mensen (Ik) als MiddelPunt uit balans trekt, zodat de één veel
te veel aan energieën kan bezitten, terwijl de meeste anderen steeds
minder tot te weinig aan de nood-zakelijke energieën heeft en moeten
proberen zien te leven op de rand van uitsterven of in ieder geval
moeten leven zonder enig plezier.
De kapitalistische economie is niet gebaseerd op het in een dynamische
evenwicht proberen te leven en bestaan met de (leef)Omgeving en met
andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, maar op het proberen het
maximale aan Energie te halen uit letterlijk elke vorm en soort ervan,
of dat nu de Energie van de primaire productiefactor “land en
natuurlijke hulpbronnen” betreft of de Energie van de productiefactor
“arbeid”. Zowel de Energie-economie van de buitenOmgeving als van
de binnenOmgevingen van grote aantallen Mensen (Ik) als MiddelPunt
worden met een steeds toenemende vaart letterlijk leeggezogen. De
kapitalistische economie kent, althans zo lijkt het, twee vormen van
“kapitaal”. Dat zijn de “bezittingen” van de letterlijk bestaande vormen
en soorten van Energie door zich dit toe te eigenen. En dat is het geld,
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dat van meet af aan en in elke vorm virtueel is geweest en daarmee
manipuleerbaar, zodat handelen, verhandelen, onderhandelen en elke
vorm van handjeklap gepleegd kan worden, van het handjeklap van de
boer om een koe te verkopen tot het handjeklap en de zwierige
handtekening van zogenaamde landsleiders, die na een oorlog als
winnaars verdragen afsluiten met de verliezers of al vooraf aan een
oorlog dreigen met en misbruik maken van “boycott”. Dit staat
letterlijk voor: “een straffende ban, die betrekkingen verbiedt met
bepaalde groepen, die medewerking verbiedt met een beleid of die het
verhandelen van goederen verbiedt” en “zich terugtrekken uit
commerciële of sociale betrekkingen (met een land, organisatie of
persoon) als een straf of protest”.37
Boycot
Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties
met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een
verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een
statement te maken.
De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een
vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. 38
Maar in werkelijkheid is bezit van elke vorm en soort van Energie het
enig werkelijke “kapitaal” en is geld alleen een middel om met elke
manier en wijze van manipulatie daarvan het bezit van die energieën in
steeds grotere hoeveelheden in handen te krijgen. De bezitters van de
twee primaire productiefactoren “land en natuurlijke hulpbronnen” en
“arbeid”, wat bij elkaar opgeteld letterlijk alle natuur is op Aarde èn…
alle Energie op Aarde, hebben met de afgeleide en afleidende
productiefactor “kapitaal” letterlijk alle natuur en alle Energie op Aarde
tot bezitbaar en daarmee verhandelbaar verklaard. En vele Mensen (Ik)
als MiddelPunt staan te popelen om ook elke vorm en soort van Energie
in de ruimte om de Aarde en ver daar voorbij in bezit te gaan nemen.
Initiatieven daartoe zijn al in verregaande fantasieën en zelfs verregaand materialistisch en kapitaal-extremistisch vooruitwerken onderweg. Ze worden zelfs al in wetten vastgelegd. Één voorbeeld daarvan is
de in 2015 door een Noord-Amerikaanse president ondertekende wet,
bekend als de “Space Act of 2015” oftewel "H.R.2262 - U.S.
Commercial Space Launch Competitiveness Act" (H.R.2262 - V.S.
Commerciële RuimteLancering ConcurrentieWet).39
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Het kapitalistische gedrag van de Mens (Ik) als MiddelPunt, van
jongsafaan door middel van opvoeding en onderwijs ingepompt, is als
een kanker dat welig tiert en rücksichtslos ten koste gaat van Al-hetandere en van de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt. Mensen (Ik) als
MiddelPunt wordt wijsgemaakt, dat alles draait om competitie (=strijd),
winne-winne-winne, winnaars en winst. De winnaars menen daarmee
het recht te hebben om alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt te
vertellen hoe te moeten leven. En als dat niet goedschiks en gedwee
gaat, dan maar kwaadschiks. Want tenslotte zijn zij als winnaars op
alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt vooruit. Ze staan vooraan,
voorop, aan de top. De anderen zijn en blijven achter. En dat is slecht.
Alleen vooruitgang is goed. En de winnaars mogen elke wijze en
manier, waarop men kan winnen van de concurrent (vijand),
voorstellen en toepassen. Letterlijk alles is geoorloofd tot gedoogde
moord in de vorm van oorlog toe. Oorlog, dat concludeerde Tesla al in
1900, leidt tot gigantische verspilling van Energie. Elke vorm van
bewapening òf die nu daadwerkelijk gebruikt gaat worden òf alleen
maar dient ter afschrikking, vreet allerlei vormen en soorten van voor
de Mens (Ik) als MiddelPunt bruikbare Energie op en verspilt
gigantische hoeveelheden aan arbeidsenergie en levensenergie. Maar
hoeveel Energie er ook wordt verspild door de zogenaamde winnaars
van de kapitalistische economie en hoeveel Energie er ook wordt
verspild door alléén af te gaan op hùn ideeën, fantasieën, theorieën en
aannames, de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt blijven geloven in en
hopen op deze vorm van economie als hun redding, hun hou - vast,
hun anker. Dit leidt uiteindelijk tot een zogenaamde samen - leving,
die bestaat uit 1% zogenaamde winnaars is en 99% zogenaamde
verliezers. De pyramidevorm is dè gegarandeerde vorm tot competitie
en winne-winne-winne.
Voor elk van de 8 basisbewegingen van Energie zijn manieren en
tactieken bedacht om er met de kapitalistische economie van te
kunnen profiteren oftewel er winst mee te kunnen maken. Elke minuut
van de dag worden er bijvoorbeeld overal waar de Mens (Ik) als
MiddelPunt dat lukt op Aarde, gigantische hoeveelheden Energie in
allerlei vormen getransporteerd, gedistribueerd, opgeslagen gehouden,
omgezet, uitgegraven, verbruikt en weer gedumpt ten koste van de
verliezers en de Omgeving Aarde en ten faveure van de winnaars.
282

Energie
Haast wordt voort-durend ingevoed binnen allerlei kleinere en grotere
groeperingen Mensen (Ik) als MiddelPunt. Haast is namelijk “noodzaak”. “Racen” (hardlopen, rennen, wedlopen, en wedstrijden) in elke
vorm, van bewijzen dat de eigen Mensen (Ik) als Mens superieur zijn
tijdens zogenaamde Olympische Spelen tot wetenschappelijke
wedlopen, bewapeningswedlopen en de “space race”, de wedloop vanaf
de Aarde de ruimte in mòèten. Waarom? Om andere groeperingen
Mensen (Ik) als MiddelPunt vóór te blijven. Vooruitgang is van
“levensbelang”. En dat kan bereikt worden door zo snel mogelijk
vooruit te rennen op alle andere groeperingen Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die vreselijke concurrenten (vijanden) zijn. En achter
moeten blijven, zodat ze voor achterlijk kunnen worden uitgemaakt. De
gehele kapitalistische economie draait om concurrentie en competitie,
om de winnaar te worden door winne-winne-winne en om winst te
maken, gebaseerd op het credo en de kreet: Er kan er maar één de
winnaar zijn. Dat wil zeggen op 100% kan er maar 1% de winnaar zijn
en zijn er 99% verliezers.
In het laatste deel, “WonderWegenWandelaars”, geef ik aan wat dat
alles tot gevolgen heeft gehad, heeft en nog gaat hebben en hoe of het
anders zou kunnen.

283

WonderWegenWandelaars

284

WONDERWEGENWANDELAARS

WonderWegenWandelaars

286

WonderWegenWandelaars
INLEIDEND
We zijn WonderWegenWandelaars. Door de uitbreiding van ons
bewustzijn naar zelfbewustzijn en daarmee tegelijkertijd het bewustzijn
van Al-het-andere hebben we weet van onszelf en van Al-het-andere.
En daarmee kunnen we zelf het Verschijnsel Energie, waar letterlijk
Alles uit bestaat, gebruiken om ons zelf een zo lang en zo plezierig
mogelijk leven te geven. Maar dat vraagt wel het één en ander van
ons, Mensen (Ik) als MiddelPunt. Dat begint bij een daadwerkelijk
menselijke beschaving. En dat vraagt om een Planetaire Ethiek en een
Planetaire Economie als basis.
In de inleiding stelde ik de volgende drie vragen:
1. Kan een Mens bestaan zonder Omgeving?
2. Kan een Omgeving bestaan zonder ingebed te zijn in een grotere
Omgeving?
3. Bestaat er iets, wat dan ook, dat niet wordt veroorzaakt door en
opgebouwd is uit Energie?
Vanuit de vorige delen van dit boek mag duidelijk zijn geworden dat er
in feite slechts drie basisverschijnselen zijn die voor elke, individuele
Mens (Ik) als MiddelPunt een rol spelen. Dat zijn het Verschijnsel
Energie, het Verschijnsel Omgeving en het Verschijnsel Mens. Alle
andere verschijnselen zijn afgeleiden van deze drie. Ten tweede mag
het ook helder zijn geworden dat het Verschijnsel Mens, de Mens (Ik)
als MiddelPunt, niet alleen niet zonder het verschijnsel Omgeving kan
bestaan, maar dat hij zelf ook een Omgeving is. En dat letterlijk elke
Omgeving is opgebouwd uit en in stand wordt gehouden door het
verschijnsel Energie. Een Planetaire Ethiek heeft dan ook niet meer
nodig dan deze drie verschijnselen om van uit te gaan.
Om zich weer één te voelen en te weten met Al-het-andere heeft de
Mens (Ik) als MiddelPunt met zijn zelfbewustzijn grofweg twee
mogelijkheden. De eerste is te proberen alles in Al-het-andere, zijn
gehele (leef)Omgeving en daar voorbij, naar zijn eigen hand te zetten,
volkomen onder contrôle te krijgen, en zó te beHEERsen en
overHEERsen, dat alles hem en hem alleen gehoorzaamt en hem en
hem alleen daarmee een zo lang en zo plezierig mogelijk leven biedt.
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De tweede mogelijkheid is dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zoveel
mogelijk daadwerkelijk met Al-het-andere om hem heen, waaronder
elke individuele medeMens (Ik) als MiddelPunt probeert samen-televen. Geen overHEERsen, geen WINNE-WINNE-WINNE-economie,
geen steeds sneller en sneller ontwikkelen op slechts enkele specialistische terreinen zonder enige aandacht en zonder zelfs enig respect
voor Al-het-andere om hem heen, of dat nu levende of levenloze
natuur is, of welke andere Mens (Ik) als MiddelPunt op Aarde dan ook.
De eerste mogelijkheid beschrijf ik in: Aldus herschiep de Mens de
Aarde. Het geeft een beeld van hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt sinds
zijn zelfbewustwording met zichzelf en met alles rondom hem is
omgegaan en nog altijd meent te kunnen omgaan. En hoe hij, zowel
als zijn Omgeving, Aarde, dankzij hem er daarom aan toe is.
TransOmgevingisme en TransMensisme zijn door de Mens (Ik) als
MiddelPunt in feite vanaf het moment dat zij zichzelf en daarmee
gelijktijdig en onlosmakelijk ook Al-het-andere bewust werd, gestart.
Het is één van de consequenties van dit zelfbewustzijn, dat de Mens
(Ik) als MiddelPunt op zoek naar hou - vast, naar een anker, van alles
uitprobeert om dit hou - vast, dit anker zelf te creëren. Om daarmee
haar basisbehoefte van zo lang en zo plezierig mogelijk te leven te
verzekeren, waar te maken. Ik kijk naar een aantal fantasieën,
theorieën en ideeën die letterlijk zijn uitgewerkt of die uitgewerkt gaan
worden, die laten zien hoe ver de Mens (Ik) als MiddelPunt gaat om
niet alleen zijn Omgeving, maar ook zichzelf te veranderen, bij te
stellen en te “verbeteren”. Één feit blijkt daar bovenal uit: De Mens (Ik)
als MiddelPunt geeft de indruk dat hij alleen op basis van agressie, in
elke vorm en variatie, die hij weet te bedenken en fantaseren, vooruit
weet te komen en hij durft zichzelf daarbij dan ook nog eens beschaafd
te noemen en zijn grotendeels nageaapte cultuur durft hij beschaving
te noemen.
De tweede mogelijkheid beschrijf ik onder de titel: Alleen vanuit wel
zijn kan een gezonde vaart, een welvaart ontstaan. Hierin probeer ik
aan te geven hoe een eerste, èchte menselijke beschaving
daadwerkelijk opgebouwd kan worden. Niet gebaseerd op alles wat ons
schijnbaar scheidt door een schier eindeloze waaier aan extreem
doorgevoerde specialisaties, maar op wat ons bindt vanuit de drie
verschijnselen: Energie, Omgeving en de Mens (Ik) als MiddelPunt. Is
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het daadwerkelijk rijk van belang om te weten waar de Mens (Ik) als
MiddelPunt vandaan komt en waar het universum vandaan komt? Of is
het rijker van belang te weten hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt met
Alles omgaat? En is het niet rijker van belang dat de Mens (Ik) als
MiddelPunt als mensheid eindelijk eens daadwerkelijk op eigen benen
gaat staan? Zelfstandig wordt? Los van goden (of dat nu kosmonauten
waren of niet)? Los van belonings- en bestraffingsystemen of die nu
direct worden toegepast op basis van materialistische en kapitalistische
economische bezittingen of indirect en op de veel langere termijn en
waarschijnlijk zelfs nooit op basis van spiritualistische toezeggingen
over hemelen en hellen? Hemelen en hellen, waarmee Mensen (Ik) als
MiddelPunt al duizenden jaren zijn geconditioneerd, vèr voordat die
term werd bedacht en toegepast door psychologiebedrijvende Mensen
(Ik) als MiddelPunt?
Wat houdt dat in? Op basis van slechts de drie verschijnselen Energie,
Omgeving en Mens (Ik) als MiddelPunt een Planetaire Ethiek, geldend
voor letterlijk alle Mensen (Ik) als MiddelPunt, de gehele mensheid, die
uitgaat van de individuele Mens (Ik) als MiddelPunt. Een ontspecialisering en daarmee ont-haasting. Een Wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen. Een onderwijsvak, dat vooraf aan alle be-palende
en be-perkende materialistische en spiritualistische geloven geleerd
wordt, zodat elke individuele Mens (Ik) als MiddelPunt daadwerkelijk
zelf-standig kan kiezen.
Hierna beschrijf ik eerst waar specialisatie en specialisering toe kunnen
gaan leiden.
MOGELIJKHEID I:
ALDUS HERSCHIEP DE MENS DE AARDE1
Teruglezend in de vorige delen zien we dat de Mens (Ik) als MiddelPunt
van slechts drie verschijnselen enige zekerheid heeft dat zij bestaan:
Energie, Omgeving en het Verschijnsel Mens oftewel de Mens (Ik) als
MiddelPunt. En terwijl deze drie verschijnselen al moeilijk en in feite
niet te verklaren zijn, zijn alle aan materie-energieën in Al-het-andere,
die de Mens (Ik) als MiddelPunt kan ervaren met zijn 6 op Alles buiten
hem gerichte zintuigen nog lastiger te verklaren (behalve door
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afspraken onder elkaar). En alle spirit-energieën in Al-het-andere, die
nauwelijks en helemaal niet binnen het bereik van deze 6 zintuigen en
de daarop gebaseerde orgaanprojecties bestaan, zijn nog lastiger te
verklaren (en vragen nog veel meer of volkomen op geloof gebaseerde
afspraken onder elkaar). Die orgaanprojecties zijn daarbij volkomen
logisch als extensies van de Mens (Ik) als MiddelPunt alleen gericht op
de materie-energieën, oftewel die energieën waarin de Mens (Ik) als
MiddelPunt zichzelf (be)vindt, waaruit zelf ze ook bestaat en waarmee
zij moet zien te overleven vanuit een basisbehoefte om zo lang en zo
plezierig mogelijk te leven. Spirit-energieën zijn niet alleen nauwelijks
tot niet te ervaren door de Mens (Ik) als MiddelPunt, behalve zeer
indirect en zeer incidenteel door ervaringen zoals Bijna-DoodErvaringen, ervaringen met betrekking tot vroegere levens en
paranormale ervaringen, maar ze zijn daardoor ook niet voldoende om
aan vast te houden als hou-vast of anker voor het eigen materiële
energie-bestaan en -leven. Maar het materiële energie-bestaan is niet
gemakkelijk. Zoals ondermeer gebleken mag zijn uit het laatste
hoofdstuk in het vorige deel. Het fantaseren en theoretiseren over en
geloven in meerdere of één superieur wezen, een altijd bestaand
spiritueel bewustzijn of een vorm van energie als Akasha, wat als
geheugen fungeert van letterlijk alles wat materieel leeft, heeft geleefd
en zelfs nog moet gaan leven, geeft niet alleen een gevoel van
zekerheid en veiligheid en van dat alles ooit ergens nog eens goed zal
komen, maar is een bijna logisch gevolg. Het is daarom even logisch
dat er zeer veel verschillende soorten van dergelijke verklaringen
worden doorvoeld, doordacht en dat daar vervolgens naar wordt
gehandeld. Verklaringen, die veelal zijn gebaseerd op de directe
(leef)Omgeving en de ervaringen daarmee. Maar daarmee ook
verklaringen, die zeer eenvoudig in de materie-energie-Omgeving van
de Mens (Ik) als MiddelPunt zijn te mis(ge)bruiken om het eigen belang
boven dat van alle anderen en Al-het-andere te plaatsen.
Wat is er dat alle Mensen (Ik) als MiddelPunt daadwerkelijk
gezamenlijk hebben met betrekking tot zogenaamde spiritualiteit? Dat
is het feit dat geen één van hen weet waarom hij of zij er is. Waarom
de Omgeving er is. En waarom hun eigen materie-energie-bestaan een
begin en een einde heeft. Er is geen enkele vorm van spiritueel geloof,
dat daar een daadwerkelijk antwoord op geeft, waar letterlijk elke,
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt het mee eens is. En al die
spirituele geloven kunnen en worden daarom mis(ge)bruikt om niet
290

WonderWegenWandelaars
alleen het eigen belang rijker van belang te maken boven dat van
anderen en dat van Al-het-andere, maar ook om anderen te dwingen
dat ene spirituele eigen geloof te accepteren als de enige
Werkelijkheid, de gehele Werkelijkheid en Niets dan de Werkelijkheid.
De oplossing, het antwoord voor een daadwerkelijke samen-levende,
samen-werkende en vooral ook letterlijk samen- en gelijk-delende
mensheid, oftewel een èchte, eerste beschaving ligt dus niet daar.
Zeker niet, als die spirituele geloven ook nog een volkomen onterechte
en onrechtvaardige hiërarchie, in wat voor vorm dan ook propageren
tussen Mensen (Ik) als MiddelPunt. Zoals bijvoorbeeld in de god-moeteen-mannetje-zijn-geloven propageren dat vrouwtjesMensen (Ik) als
MiddelPunt minder waard(ig) zijn dan (aan) mannetjesMensen (Ik) als
MiddelPunt en niet meer dan de hulpjes van de laatsten. En dat een bepaalde en be-perkte kliek van die mannetjesMensen (Ik) als MiddelPunt
weer een trede hoger staan, omdat en waardoor zij beter “weten” wat
hùn god wil.
De Mens (Ik) als MiddelPunt leeft in een oceaan aan verschillende
soorten en vormen van materie-energieën. Dat daar voorbij, tussen
door en doorheen spirituele energieën bestaan, moge zo zijn, maar
deze zijn niet binnen het materialistische hand- en handelingsbereik
van de Mens (Ik) als MiddelPunt. En hun mogelijke bestaan mag
derhalve niet mis(ge)bruikt worden door Mensen (Ik) als MiddelPunt
om elkaar het materie-energie-leven zuur te maken, om elkaar op
basis van die mogelijke energieën te verminken, verkrachten, tot slaaf
te maken en uit te moorden. Oorlog is moord, en zogenaamde “heilige”
oorlogen zijn ook moord. Dat woordje “heilig” is trouwens een zeer
kleinzielig voorbeeld van die onterechte en onrechtvaardige hiërarchie
en een typisch voorbeeld ook van specialisatie. Een voorbeeld, waar
kapitalistje mee wordt gespeeld, wat het onterecht verkrijgen is van
macht, status, aanzien en bezit. En het meest toegepaste middel
daarbij is: Geld. Mensen (Ik) als MiddelPunt beweren dat sommige
verschijnselen, sommige Mensen (Ik) als MiddelPunt en sommige
handelingen en rituelen en geloven rijker van belang zijn dan andere,
ze worden “heilig” genoemd. Wat inhoudt dat alle andere
verschijnselen, Mensen (Ik) als MiddelPunt, handelingen en rituelen en
geloven dat niet zijn. Heilige geometrie, heilige cijfers en getallen,
gewijde oftewel heilige grond en allerlei andere heilig verklaarde
verschijnselen van heilig, sint en sinte, verklaarde Mensen (Ik) als
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MiddelPunt tot heilige hosties en heilige communies zijn alle gericht op
het op schijnheilige wijze verheffen van enkele Mensen (Ik) als MiddelPunt boven alle anderen. Het geeft hen rechten en privileges, die ten
koste gaan van alle anderen en Al-het-andere. En het propageert de
idee, dat alles wat zij zeggen de heilige waarheid is, de gehele heilige
waarheid en niets dan de heilige waarheid. En dat het deze Mensen
(Ik) als MiddelPunt zijn, die men als makke schapen en verloren
gelopen lammeren maar moet volgen.
Maar als we dat niet volgen, wat blijft er dan over om vanuit te gaan?
Wat er overblijft zijn, zoals gezegd, de drie verschijnselen Energie,
Omgeving en de Mens (Ik) als MiddelPunt. Daarop kan de Mens (Ik) als
MiddelPunt een eerste en èchte beschaving opbouwen. Maar alleen
vanuit het zo toepassen en gebruiken van die drie verschijnselen, dat
het niet ten koste gaat van elkaar als Mens (Ik) als MiddelPunt noch
ten koste van de Omgeving. Oftewel ten koste van de mogelijkheden
om zo lang en zo plezierig mogelijk te leven als Mens (Ik) als
MiddelPunt in een zo lang en een zo plezierige mogelijke bestaande
Omgeving. Wat er voorbij de basis en groei van die eerste, èchte
beschaving ligt? Geen idee.
De Mens (Ik) als MiddelPunt is in zijn ontwikkeling echter blijven steken
op een plek, waar hij wèl zelf-bewust is en daarmee zich bewust van
Al-het-andere, maar daar niet daadwerkelijk mee wil en weet te
denken, voelen en handelen. Zijn voelen, denken en handelen blijven
hangen in het bewustzijn van instincten en reflexen. Die zijn hem meer
bekend en vertrouwd en lijken daarmee veel veiliger en zekerder om te
blijven volgen. Die hebben hem tenslotte al vele generaties in leven
gehouden en hem doen overleven. Daarbij voelt en denkt hij zich zo
losgeslagen van Al-het-andere, dat hij letterlijk geen idee heeft hoe
daar mee om te gaan. Als gevolg daarvan valt de Mens (Ik) als
MiddelPunt voort-durend terug in het bewustzijn van het instinctmatig
en reflexmatig reageren. Maar doorspekt en aangevuld met
zelfbewuste gevoelens en denken worden veel van zijn handelingen
veel gevaarlijker dan mogelijk is door alleen het gebruik van
instinctmatig en reflexmatig bewustzijn. Gevaarlijker, niet alleen voor
zijn Omgeving, maar ook voor hemzelf. En op grond daarvan heeft hij
de Aarde naar zijn hand herschapen.
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In 1979-1980 schreef ik in mijn eindscriptie voor de Sociale Academie
ondermeer het volgende:
De schijnbare complexiteit van de wereld veroorzaakt het gevoel dat er niets
veranderd kan worden aan het gebeuren in de wereld. Vooral voor het
individu moet dit er wel zo uitzien. Er lijkt geen eenheid te zijn, noch
mogelijk te zijn. Gek worden lijkt de enige mogelijkheid of zelfdoding of
samen met anderen strijden voor een betere wereld.
Er wordt de laatste tientallen jaren steeds gewezen op het uitgeput raken van
energie-bronnen. Ik wijt dit aan economische goochelkunstjes om het eigen
bezit immer nog uit te breiden in miljarden guldens via de weg van
overproductie. Boterbergen, melkmeren, etcetera worden teveel geproduceerd, maar kunnen niet aan hongerende mensen in andere landen worden
gegeven, want dat gaat ten koste van de eigen economie. We moeten wel
kerncentrales bouwen want anders raken we achter bij andere landen, die wel
kerncentrales moeten bouwen omdat zij anders achterop raken bij ons.
Dergelijke kromme redeneringen bestaan er bij duizenden alleen vanwege het
zelf willen heersen en overheersen over mens en natuur. De natuur die de
mens ontgroeid meent te zijn, maar waar zij/hij in werkelijkheid midden in
staat, een deel van is en zonder welke de mens niet eens kan bestaan. 2
Kosmogonieën stopzetten en laten eindigen op het moment dat de
Mens (Ik) als MiddelPunt op het wereldtoneel verschijnt, is typerend
ondoordacht en hoogmoedig gedrag van de Mens (Ik) als MiddelPunt,
die zichzelf als het middelpunt van Alles en daarmee ook als het meest
rijk van belang zijnde beschouwt. De enige, èchte speciale vorm van
leven volgens veel van de spiritualistische geloven. Veel materialistisch
wetenschappelijke geloven hebben daar de “kennis” aan toegevoegd
dat de Mens (Ik) als MiddelPunt inderdaad in het MiddelPunt staat en
het hoogtepunt is van het universum. Want zij leven met fantasieën en
theorieën dat het HeelAl sinds het ontstaan van de Mens (Ik) als
MiddelPunt weer terugvalt naar af.
Maar er is niet alleen geen enkel bewijs dat met de verschijning van de
Mens (Ik) als MiddelPunt de wording van de wereld, het universum is
gestopt en omgezet wordt in een wereld die alleen nog maar is, het is
vele malen logischer dat de wereld blijft worden. Het is voor de Mens
(Ik) als MiddelPunt natuurlijk wel heerlijk prettig om de indruk te
hebben dat de wereld om hem heen niet meer verandert. Dat geeft
hem een extra gevoel van veiligheid. De wereld, de Omgeving is klaar
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en gereed, geen onverwachte nieuwe verschijnselen. Het is daarbij
deels natuurlijk logisch dat de Mens (Ik) als MiddelPunt het gevoel
heeft dat de wereld om hem heen klaar is en gereed. Zijn leefperiode
stelt namelijk weinig tot niets voor bij veranderingen in het universum,
die miljoenen en miljarden jaren tijd kosten. Zelfs veel veranderingen,
die zich op de Aarde, zijn meest directe (leef)Omgeving, voltrekken,
vinden zo langzaam plaats in zijn ervaring, dat hij ze zich nauwelijks
zelfbewust is, terwijl andere veranderingen een schijnbaar eindeloos
cirkelritme lijken te volgen, zoals het dagelijks opkomen en ondergaan
van Zon, Maan, planeten en sterren en het jaarlijks komen en gaan van
de seizoenen. Maar toch vinden er voort-durend Aarde-veranderingen
plaats, veranderingen in die Omgeving, die, hoewel veel langzamer,
enorme gevolgen kunnen hebben voor het voortleven en voortbestaan
van de Mens (Ik) als MiddelPunt. En de Mens (Ik) als MiddelPunt werkt
daar zelf hard aan mee.
De Mens (Ik) als MiddelPunt echter ziet die veranderingen niet of wil ze
niet zien. Kosmogonieën worden door hem stopgezet met de
verschijning van zich zelf als verschijnsel. En vanaf dat moment is het
volgens hem alleen nog de Mens (ik) als MiddelPunt zelf die
veranderingen kan aanbrengen, zowel in de Omgeving als in zichzelf.
Het is alleen hij, die de directe (leef)Omgeving doet worden en die
zichzelf doet worden. Met een mooi woord zou men dat laatste
homogonie kunnen noemen. Maar de laatste tientallen jaren is de
meest gebruikte term daarvoor Transhumanisme. En voor alle
wijzigingen die de Mens (Ik) als MiddelPunt in zijn Omgeving aanbrengt
wordt meestal de term geo-engineering toegepast, zoals beschreven in
het deel “Omgeving”. Maar zelf maak ik liever gebruik van de termen
TransOmgevingisme en TransMensisme. Kleinschalig of grootschalig, de
Mens (Ik) als MiddelPunt verandert voort-durend zowel zichzelf als Alhet-andere om zich heen, zijn (leef)Omgeving. Hij is doende met zowel
TransMensisme als Trans-Omgevingisme. Beide hebben als doel om
twee dingen te bereiken, vervat in de basisbehoefte: Een zo lang
mogelijk leven (liefst onsterfelijk worden) en een zo plezierig mogelijk
leven. Hoewel dit inherent is aan alle vormen van leven, ligt het in het
vermogen van levensvormen, die zich zelfbewust en daarmee
tegelijkertijd Al-het-andere bewust zijn om daar zelf veel sneller en
veel ingrijpender aan te kunnen sleutelen en prutsen.
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Dat wil zeggen dat twee van de drie verschijnselen, Omgeving en de
Mens (Ik) als MiddelPunt, verandert, bijgesteld en “verbeterd” worden
door de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf, met hulp en gebruikmaking van
het bindende, derde verschijnsel Energie, waar de Mens (Ik) als
MiddelPunt ook allerlei wijzigingen in probeert aan te brengen.
Specialisaties op zich zijn daarbij niet het probleem. Het probleem is
dat de Mens (Ik) als MiddelPunt rücksichtslos op basis van de voor hem
zelf meest gunstige specialisaties, de specialisaties die hij het rijkst van
belang acht, omdat zij hèm het rijkst van belang kunnen maken de
Werkelijkheid naar zijn hand probeert te zetten en stellen. De
basisbehoefte van zo lang en zo plezierig mogelijk te leven richt hij
alléén op zichzelf als speciaal verschijnsel en een deel van de
Omgeving, die hij speciaal nodig heeft om zichzelf zo lang mogelijk te
plezieren. Hij probeert daarbij stap voor stap letterlijk Alles in Al-hetandere te verplichten zìjn specialisme(n) te volgen.
TRANSOMGEVINGISME
Het enige object van menselijke makelij dat lange tijd vanuit een
omloopbaan om de Aarde zichtbaar was, was de Chinese muur. Sinds
de uitvinding van de electrische lamp is daar de nachtverlichte stad en
het nachtverlichte wegennet aan toegevoegd. Dat zijn beide
voorbeelden van TransOmgevingisme.
Al vanaf de dageraad van haar zelfbewustzijn is de Mens (Ik) als
MiddelPunt begonnen met het aanpassen van de Omgeving aan haar
behoeften. In eerste instantie was dat weinig en veelal van tijdelijke
aard, omdat zij meer nomadisch dan sedentair was. Zij zocht
eenvoudig steeds een nieuwe directe eigen Omgeving om in haar
behoeften te voorzien als de oude Omgeving om wat voor redenen dan
ook niet meer aan haar behoeften kon voorzien. Meestal waren dat de
behoeften van schoon water, voedsel en veiligheid. Later werd de Mens
(Ik) als MiddelPunt van wat bekend staat als een nomadische jager en
verzamelaar steeds meer een sedentaire levensvorm, die om in zijn
behoeften te blijven voorzien de Omgeving begon bij te stellen en te
wijzigen naar een lange-termijn-verblijfsOmgeving.
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Onder TransOmgevingisme valt in feite elke nederzetting en elk
gebouw dat door de Mens (Ik) als MiddelPunt ooit is gebouwd. Vanaf de
zelfbewustwording van de Mens (Ik) als MiddelPunt wordt de planeet
Aarde door hem steeds gewijzigd, veranderd en bijgesteld ten eigen
gerieve en veelal ten koste van de bestaande natuurlijke Omgevingen
en de daar levende natuur. Een gigantische hoeveelheid aan wegen,
gemaakt van platte stenen tot dikke lagen asfalt, die nooit genoeg
lijken te zijn naar de zin van de Mens (Ik) als MiddelPunt snijden
allerlei (leef)Omgevingen door. Enorme hoeveelheden aan planten en
dieren zijn letterlijk afgemaakt door ontbossing om hem de ruimte te
geven voor voedselvoorziening in de vorm van landbouw en veeteelt.
Dieren, van honden en katten tot koeien, paarden en kippen zijn
“gedomesticeerd” of gekortwiekt of op andere wijze bijgesteld voor en
door dezelfde Mens (Ik) als MiddelPunt. Of uitgeroeid als ongedierte en
onkruid en als een gevaar voor de eigen voedsel- en watervoorziening.
Planten, die wel door de Mens (Ik) als MiddelPunt gebruikt kunnen
worden als voedsel en voor andere middelen, worden door hem in
keurige rechte rijen en regels gezaaid en geoogst of voor het strelende
effect aan zijn ogen gepland geplant in parken en tuintjes, en zelfs als
nieuwe bossen. Waarbij elke plant die er niet in past volgens zijn idee
wordt vernietigd onder de term onkruid. Planten zowel als dieren zijn al
eeuwenlang weggefokt en weggekruist van hun natuurlijke
generationele ontwikkeling naar de generationele ontwikkeling, zoals
de Mens (Ik) als MiddelPunt, die zich voorstelt en zich wenst. Van
zwarte tulp tot fokhonden, fokpaarden, fokkoeien en fokkippen. En elke
plant en elk dier dat te gebruiken valt is uiteindelijk verworden tot niet
meer dan een product met een be-paalde en be-perkte waarde voor de
economie. Voor gehele (leef)Omgevingen geldt hetzelfde. Een lap
landbouwgrond heeft als product meer economische waarde dan een
plek met natuurlijk bos-, hei- of duinplanten- en -dierenleven. En
ongedierte en onkruid hebben toch nog hun waarde als producten, die
men kan vernietigen en verdelgen met weer de nieuwste door de Mens
(Ik) als MiddelPunt uitgevonden producten, hoe giftig die ook mogen
zijn, zelfs voor de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf. Letterlijk Alles is tot
grondstof en tot product geworden in de zeer verengde vorm van
specialisatie, die de Mens (Ik) als MiddelPunt niet slechts alleen als
economie toepast, maar zelfs hoog verHEERlijkt boven allerlei andere,
mogelijke vormen van economie: De kapitalistische economie. Van
jongsaf aan wordt elk nieuwgeboren Mens (Ik) als MiddelPunt
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opgevoed en onderwezen om deze zeer heilige vorm van economie te
vertrouwen, te aanbidden en vooral te accepteren als de enig
rechtvaardige, de enig verstandige en zelfs de enig mogelijk vorm van
economie.
Het is deze vorm van economie, die voort-durend mis(ge)bruikt wordt
om van kleinschalig naar grootschaliger toe te gaan, omdat dat Energie
zou besparen. En de voorstanders van deze vorm van economie
propageren tevens voort-durend dat door schaalvergroting méér
verdiend kan worden. Maar door wie? In feite alleen door die Mensen
(Ik) als MiddelPunt, die die steeds grotere schaal in bezit krijgen en
hebben. En, wordt er ook daadwerkelijk energie mee gewonnen of
tenminste bespaard? Zo zijn in de zogenaamde landen van Europa de
eigen kleine bedoeninkjes om zichzelf in het levensonderhoud te
kunnen voorzien door de Wetenschappelijke Revolutie en de Industriële
Revolutie bijna allemaal verdwenen en in handen gekomen van steeds
grotere bedrijven. Waaronder bedrijven, die nog altijd groter worden,
door zich over alle landsgrenzen heen te verspreiden door vele,
kleinere fabrieken in bezit te nemen en die daarom bekend staan als
“multinationals”, maar die veel terechter “multinationaal koloniserende
bedrijven” genoemd zouden moeten worden, daar de eigenaren
daarvan het koloniseren door zogenaamde, scheepvarende landen
hebben overgenomen. Bedrijven, waarin de Mens (Ik) als MiddelPunt
verplicht een onderdeel is gemaakt van de machinerie voor
massaproductie voor het zogenaamde “grotere goed”.
Onderwijl probeert de bezittende topkaste de politiek, het geloof, de
kapitalistische economie jaar na jaar de machinerie, mechanisatie en
technologie bij te stellen en te vervangen om stap na stap de Mens (Ik)
als MiddelPunt als onderdeel ervan steeds minder van belang en noodzaak te maken voor de productie van daadwerkelijk nodige tot vooral
de meest bizarre, nutteloze waren. Waren, producten, die de indruk
moeten wekken dat: Ja, elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt kan
bezitter worden van iets en dus kapitalist.
Vele mensen hebben van meet af aan gewezen op deze vormen en
uitingen van TransMensisme en TransOmgevingisme en de gevolgen
daarvan. Enige voorbeelden zijn: Charlotte Brontë’s boek “Shirley” van
1849, de uit 1927 daterende film “Metropolis”, Charlie Chaplin’s film
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“Modern Times” uit 1936, George Orwell’s boek “Nineteen Eighty-Four”
uit 1949.

De films van Jacques Tati, waarin hij altijd zelf de hoofdrol speelde,
waaronder “Mon oncle” uit 1958 en “Playtime” uit 1967, geven vele
voorbeelden van het steeds voortschrijdende TransOmgevingisme en
TransMensisme, die de vervreemding tussen de oudere en de nieuwere
Omgevingen en het daarop zich af moeten stemmende menselijke
gedrag scherp weergaf. De documentaire “Koyaanisqatsi” uit 1982 is
een ander voorbeeld van het TransOmgevingisme en TransMensisme,
dat onverdroten doorgevoerd wordt door de Mens (Ik) als MiddelPunt:
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Koyaanisqatsi: Life out of Balance is een documentaire uit 1982 van
regisseur Godfrey Reggio met muziek van Philip Glass. Er is geen
gesproken tekst in de film en de vertraging en versnelling in beeld en
muziek hebben een hypnotiserend effect.
In de taal van de Hopi-indianen staat koyaanisqatsi voor "leven in gekte,
leven in onrust, leven in onbalans, leven in desintegratie, een manier van
leven die vraagt om een andere manier van leven".
De film is de eerste in de Qatsi-trilogie. Deze bestaat verder uit
'Powaqqatsi' (1988) en 'Naqoyqatsi' (2002). De trilogie geeft verschillende
aspecten van de relatie tussen mens, natuur en technologie weer.3
En tot slot is ook het muzieknummer “Slave to the Rhythm” van Grace
Jones uit 1985 een voorbeeld hiervan.
SPIEGELTJES EN KRAALTJES
In mijn jeugd hoorde en las ik regelmatig verhalen over hoe
zogenaamde, zeevarende Hollanders en anderen bij het ontmoeten van
Mensen (Ik) als MiddelPunt op allerlei voor mij exotisch klinkende
plekken op Aarde de laatsten kraaltjes en spiegeltjes aanboden in ruil
voor
voedsel,
schoon
water,
allerlei
inheemse
producten,
arbeidsenergie en meer. Deze spiegeltjes en kraaltjes, die nauwelijks
tot geen enkele waarde hadden voor die Hollandse koopmannen
werden mis(ge)bruikt om veel meer aan waarde terug te krijgen in die
zogenaamde ruilhandel. In kapitalistische termen zeg maar rustig
letterlijk 1.000-den procenten winst. De zogenaamde “inboorlingen”,
nog onbekend met deze prullaria, konden met deze nutteloze rommel
zelfs tegen elkaar worden opgezet, omdat het “bezitten” van
spiegeltjes en kraaltjes de indruk wekte rijker van belang te zijn dan de
niet-bezitters.
De gehele kapitalistische economie heeft altijd met ondermeer deze
strategie gewerkt. Ze werkt daar nog altijd mee. Hedentendage zijn het
vooral zogenaamde súper - markten, gebaseerd op de oude rijen en
markten van kooplui en ruilhandelaars op straat in dorpen en steden,
maar thans in handen van meestal slechts één of enkele koopmannen,
die allerlei verschillende producten in handen hebben en die in grote
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gebouwen op rijen uitstallen, die deze strategie toepassen om “klanten
te binden”. Te beginnen bij de jongsten, kinderen, door die “spiegeltjes
en kraaltjes” aan te bieden in de vorm van plakplaatjes, plasticpoppetjes en andere verzamel-objecten. Deze objecten spiegelen het
idee voor, dat het bezitten ervan de individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt rijker van belang maken. Er wordt dan ook overvloedig met
deze “spiegeltjes en kraaltjes” gestrooid, die met andere woorden ook
wel “lekkermakertjes” en “zoethoudertjes” genoemd kunnen worden.
Voor de zogenaamde volwassen Mens (Ik) als MiddelPunt bestaan er
nog veel meer van die “spiegeltjes en kraaltjes” om de indruk te
wekken dat zij met het bezit ervan rijker van belang zijn geworden,
hoe tijdelijk dat ook maar is. Om er enkele te noemen: Bierglazen met
opdruk met betrekking tot speciale, meestal nationalistische
gebeurens. Hoedjes, petjes, sjaaltjes en andere kledingstukken,
meestal oranje, rood-wit-en-blauw gekleurd in zogenaamd Nederland,
maar in zogenaamde, andere landen in de kleuren van hun vlag.
Waarmee sommige multinationaal koloniserende bedrijven in feite
meewerken aan strijdlustige gevoelens tussen hun klanten in de
verschillende, zogenaamde landen door dit soort artikelen in de
landskleuren aan te bieden en in feite min of meer zelfs beticht zouden
kunnen worden van valse vlag-operaties. En sinds de “race” om zo snel
mogelijk zo volledig mogelijk digitaal te gaan, worden door vele
bedrijven allerlei kortingen en extra kortingen aangeboden wanneer
hun klanten gebruik maken van plastic kaartjes met een electronisch
componentje, klantenpas genaamd, of hun boodschappen via draadloze
telefoons en andere apparatuur aanschaffen door zogenaamde Q.R.codes te laten scannen, die erop tevoorschijn getoverd kunnen worden
vanaf het wereldwijde web. Bij sommige meubelverkoopbedrijven kan
men zelfs gratis scooters en hybride fietsen krijgen bij het kopen van
een bankstel. En vele andere bedrijven, waaronder banken, bieden
allerlei electronische apparatuur gratis aan als de Mens (Ik) als
MiddelPunt maar klant wordt.
De kapitalistische economie kent zo zeer veel strategieën om de indruk
te wekken dat het niet alleen een zeer eerlijke vorm van economie is,
waarbij iedereen miljonair kan worden als men maar hard genoeg
werkt, maar in feite ook de enige vorm van economie is, die
rechtvaardig is. Rechtvaardig is trouwens ook, zoals eerder gezegd,
een term uit de zeevaart en staat voor recht varen.
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In feite is de kapitalistische economie niet alleen de meest
onrechtvaardige vorm van economie, maar ook de meest ziekmakende.
Waarom? Omdat ze volkomen los staat van zowel de Mens (Ik) als
MiddelPunt, de Omgeving en van Energie. Kapitalistische economen en
alle andere geloofsverkondigers en verheerlijkers van deze vorm van
economie, richten zich niet op evenwichten en balansen van de vele
verschillende soorten en vormen van Energie, waar een (leef)Omgeving
en een Mens (Ik) als MiddelPunt uit bestaan, deze optima optimaal in
evenwicht behoudend, maar ze proberen vanuit een winne-winnewinne-mentaliteit altijd maar meer be-paalde en be-perkte vormen en
soorten en vormen van Energie eruit te nemen, en minder terug te
geven, zoals al is gebleken uit het vorige deel. Het gaat bij deze
economie dus nooit om gezonde ruilhandel van energieën tussen
Mensen (Ik) als MiddelPunt en tussen de Mens (Ik) als MiddelPunt met
zijn Omgeving. Maar het gaat om het maximaal bezitten van bruikbare
energieën voor eigen belang en eigen plezier. Als schrijnend voorbeeld
het multinationaal koloniserende bedrijf Nestlé:
Recht op water voor iedereen of recht op winst voor Nestlé?
Van: Peter van Vliet op 10 september 2013
Maandag zond de VPRO in Tegenlicht de documentaire ‘De slag om ons
drinkwater” uit ( 9 september 2013). Daarin zien we Nestlé vertellen dat
haar missie is iedereen ter wereld van schoon drinkwater te voorzien. Met
een fraai groengewassen marketingstrategie probeert de multinational munt
te slaan uit bronnen, die gerekend mogen en moeten worden tot de
‘commons’, onze gemeenschappelijke voorzieningen waarop iedereen recht
heeft.
Peter Brabeck, voorzitter van ’s werelds grootste levensmiddelenbedrijf
Nestlé, heeft geen boodschap aan gemeenschappelijke rechten. In de
documentaire zegt hij letterlijk dat hij het idee van water als mensenrecht
beschouwt als een extremistische visie. Het enige wat voor hem telt is
winst. Woekerwinst. Voor Nestlé.
Op weg naar nog meer winst is niets heilig voor het bedrijf. 4
De kapitalistische economiebedrijvende Mensen (Ik) als MiddelPunt
verHEERlijken niet alleen het idee van winne-winne-winne, winst en
winnaars, maar ze noemen de groeperingen Mensen (Ik) als
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MiddelPunt, die gebruik maken van deze economie ook een beschaving.
En de winnaars zijn de meest beschaafden, zij dienen daarom de weg
te wijzen. De zogenaamde winnaars, van priesters tot imams, van
kaliefen tot keizers en koningen en van minister-presidenten tot
multinationaal koloniserende bedrijfsondernemers, worden de “edelen”
genoemd. Wat staat voor: Zachten, nobelen, grootmoedigen, grootsen,
indrukwekkenden, adellijken, heel goede eigenschappen bezittenden.
Ze worden ook de “gentle-men” genoemd. Wat staat voor: Deftigen,
fatsoenlijken, geciviliseerden, gedistingeerden, hoffelijken, keurigen,
welgemanierden, wellevenden, welopgevoeden. Het zijn deze winnaars,
die de beschavingen mogen regeren. Ergo: Zij mogen be-palen en beperken wat beschaving is. Het is een specialisatie op zich met allerlei
normen en waarden, die ook wel etiquette wordt genoemd. Wat staat
voor:
Wellevendheid,
beleefdheidsregels,
beleefdheidsvormen,
gedragsdecorum, gallanterie en hoffelijkheid. Alle andere Mensen (Ik)
als MiddelPunt in die beschavingen zijn boeren en burgers oftewel de
onbeschaafden.
Wat
staat
voor:
Barbaarsen,
lomperikken,
onbeleefden, ongeciviliseerden, ongemanierden, onontwikkelden,
onopgevoeden, ordinairen, wilden en woestelingen. Deze zogenaamde
beschavingen zijn in feite gebaseerd op: Er kan er maar één de
winnaar zijn (1%), de rest is verliezer (99%).
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Die laatsten moeten vervolgens hun energie maar opofferen voor die
1% van bijgeschaafde en extra - ordinaire winnaars of moeten komen
verzoeken, bedìngen en bédingen doen, maar vooral dat laatste, dat
wil zeggen bidden en smeken om clementie van deze Goden van het
Geld. Deze Goden van het Geld of beter nog de Goden van het Bezit
hebben heel eenvoudig het recht om alles op Aarde te bezitten. Elke
vorm en soort van Energie. Dat is in feite al jaren geleden bereikt,
zoals al jaren blijkt uit de gegevens van Oxfam-Novib:5

8 Mensen (Ik) als MiddelPunt bezitten evenveel als 3.750.000.000 (dat
is 3,75 miljard) andere Mensen (Ik) als MiddelPunt en waar zijn nu al
die zo vreselijk spirituele Mensen (Ik) als Middel-Punt? Ze laten de
kapitalistische economie desondanks rücksichtslos doorwoekeren en
doorkankeren. Want volgens de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt “is
de wereld nu eenmaal zo”, “kun je in je eentje toch niks beginnen”,
“moet leven lijden zijn, omdat één of andere god daar een doel mee
heeft”, “moet je maar wachten tot na je dood, omdat die god dan alles
zal goedmaken” en natuurlijk hopen de meesten van hen in dit leven
zelf ook nog eens een miljoen te winnen in de loterij, maar zij “gaan
daar dan ècht alleen maar goede dingen mee doen”. Spiegel-tjes en
kraaltjes, zoethoudertjes en lekkermakertjes van het godsgeloof.
Maar een gezonde economie staat niet los van de Mens (Ik) als
MiddelPunt, van diens Omgeving en van Energie. Ze komt er uit voort.
303

WonderWegenWandelaars
TRANSMENSISME
(Be)Merk(ens)waardig is het feit dat de Mens (Ik) als MiddelPunt nooit
tevreden lijkt over zichzelf. Noch over zijn uiterlijk, noch over zijn
innerlijk. Noch over zijn lichamelijke vormen, noch over zijn voelen,
denken en handelen. Van meet af aan heeft hij gesleuteld aan beide.
Hij sleutelt en knutselt sinds zijn zelfbewustwording naarstig aan
zichzelf, hoewel voornamelijk en meestal gericht op zijn medeMens (Ik)
als MiddelPunt, omdat diens denken, voelen en handelen aangepast
dient te worden aan zijn wil en wensen.
Zo menen veel Mensen (Ik) als MiddelPunt zelf ook dat zij zich moeten
bijstellen en wijzigen naar de geaccepteerde en opgelegde normen en
waarden, de norm(aal)verdeling. Die norm(aal)verdeling wordt
gehandhaafd en gemanipuleerd door kleine groeperinkjes Mensen (Ik)
als MiddelPunt, die menen het beter te weten op grond van rijker van
belang te zijn dan hun soortgenoten. Opvoeding en onderwijs in wat te
geloven en wat te weten richten de Mens (Ik) als MiddelPunt vanaf
haar geboorte naar de weg die zij moet bewandelen tijdens haar
levensloop. Ze sluiten daarmee vele, andere wegen af. Of die wegen nu
wel of niet een mogelijk gevaar zijn voor de zogenaamde samen leving, samen - werking en samen - deling. De Mens (Ik) als
MiddelPunt moet van jongsafaan vooral bijgesteld en gewijzigd worden.
Gevormd. Gevormd om te kunnen leven en dat “zo lang en zo plezierig
als mogelijk” in een Omgeving, die evenzeer door kleine groeperinkjes
Mensen (Ik) als MiddelPunt is bijgesteld en gewijzigd. Gevormd. En
beide, zowel de Mens (Ik) als MiddelPunt als diens (leef)Omgeving
kunnen en worden steeds verder bijgesteld. En de mogelijkheden tot
wijzigingen en bijstellingen worden steeds verfijnder en grijpen steeds
diepgaander in in beide. Zo diep en vergaand dat er voor beide soorten
van wijzigen en bijstellen nieuwe termen zijn bedacht. Te weten:
Transhumanisme en “geo-engineering” (aarde-bouwkunde).
Zo staat transhumanisme volgens de Nederlandstalige Wikipedia voor:
Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert
om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te
doorbreken.
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…Inleiding
De aanhangers van deze filosofie noemen zich 'transhumanisten' en
beweren dat de mens is beland in het post-Darwin tijdperk en zijn evolutie
in eigen hand kan gaan nemen. Transhumanisten onderschrijven over het
algemeen de standpunten van het traditionele humanisme maar beogen wel
het tot de uiterste grens te verkennen en zelfs te overstijgen. Zij propageren
dat de mens zich fysiek zal en moet verbeteren of, naar analogie met
computers en software, upgraden met technieken als nanotechnologie,
genetische manipulatie en vergaande integratie van computertechniek in het
menselijk lichaam. Het doel waar transhumanisten naar streven is om
posthumanisten te worden.
…Transhumanisten willen hun huidige lichaam upgraden met nieuwe
technieken, zodat het niet meer veroudert en meer zou presteren dan
"natuurlijk" is, bijvoorbeeld door een verbinding van hersenen en computer
voor meer intelligentie, zodat de mens een cyborg wordt en evolueert tot
posthuman. Volgens hen zijn de huidige prothesen zoals brillen,
hoorapparaten en kunstledematen, die tegenwoordig steeds verbeterd
worden, al voorlopers van deze ontwikkeling. Recentelijk (2004) is men er
al in geslaagd om een verlamd persoon via een sensorimplantaat in zijn
hersenen een computer te laten besturen. Hierdoor kan hij met zijn
gedachten pc-spelletjes spelen en e-mail openen. In september 2005 kwam
het bericht in de media dat nu zonder hersenimplantatie, maar met een soort
helm op het hoofd met zeer gevoelige sensors, hetzelfde mogelijk is. Er
werd zelfs een demonstratie gegeven hoe een getraind persoon zich in een
virtual realityomgeving naar wens in elke richting kon bewegen door dat te
"denken".
Volgens de deskundigen is dit nog maar het begin van een razendsnelle
ontwikkeling en verbetering van mens-computer interfaces. In de verdere
toekomst versmelten mens en computer wellicht zover dat er zelfs tussen de
software van het 'computerdeel' en de geest van het 'mensdeel' nog
nauwelijks onderscheid te maken is. Dan komt het concept van uploading
in beeld.
Bij uploading wordt door transhumanisten aangenomen dat het in de
(nabije) toekomst mogelijk is de menselijke geest geheel in software te
vangen. Hierdoor zou het in principe mogelijk zijn om deze software op een
ander, "beter" substraat over te zetten, zoals een zeer geavanceerde
computer die alle hersenfuncties kan dupliceren. Dit is uploading van
mensen in een virtuele wereld, net zoals internetters bijvoorbeeld een
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homepage uploaden naar het web. De film The Matrix (1999) geeft een
voorbeeld van zo'n virtuele wereld. Hiermee zou bij het eventueel sterven
van het lichaam de persoon toch verder kunnen 'leven'. Hierbij komen wel
allerlei nieuwe ethische vragen om de hoek kijken: software kan men heel
gemakkelijk kopiëren. Dit zou dan ook met 'menselijk software' mogelijk
zijn. Wat moet men dan aan met begrippen als bv. 'individualiteit', 'ziel' of
'persoonlijkheid'?6
Veel spiritualistische specialisten verkondigen hedentendage dat de
Mens (Ik) als MiddelPunt zijn ego moet weggooien, omdat het ego
slecht is. Politici verkondigen dat individualiteit slecht is. Terrorisme
wordt volgens deze zogenaamde specialisten gepleegd door “lone
wolfs” oftewel door individuen. En een deel van de wetenschappelijke
specialisten beweert te bewijzen en propageert zelfs dat de Mens (Ik)
als MiddelPunt helemaal geen “vrije wil” heeft. Gemakkelijk trouwens,
dat laatste. Dan kun je als Mens (Ik) als MiddelPunt nooit meer ergens
voor berecht worden. Niet voor het verkrachten, martelen en
afslachten van andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, noch voor het seriemoorden, sproei-moorden en plegen van genocide onder het mom van
de gedoogde moordvorm oorlog. Want hé: (Ik) stond erbij en keek
ernaar. En dat was ècht alles wat (Ik) kon doen. Het is de ultieme
vorm van “plausible deniability” (aannemelijke ontkenning) en toch
blijven doen en nemen, wat men (willoos en onvrijwillig natuurlijk)
maar wil.
Kortom: Meer spiritueel gelovende Mensen (Ik) als MiddelPunt en meer
materialistisch gelovende Mensen (Ik) als MiddelPunt steunen elkaar
om het ego aan banden te leggen, om individualiteit te be-perken en te
be-palen tot hun specialistische geloven en om de “vrije wil” niet alleen
te verbannen, maar er ook van te bewijzen dat het helemaal niet
bestaat. De film “The Matrix” is maar één voorbeeld van wat werkelijk
mogelijk zou kunnen worden. Een ander voorbeeld is van David Brin,
van wie in 2002 het wetenschappelijke fictie-verhaal “Kiln People”
verscheen:
Introductie van de verhaallijn
De roman vindt plaats in een toekomst, waarin mensen klei-duplicaten van
zichzelf kunnen maken (“ditto’s” genoemd of “golems”). Een ditto
behoudt alle herinneringen van het archetype tot aan het moment van
duplicatie. Het duplicaat kan slechts ongeveer één dag bestaan, en de
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originele persoon (in het boek een “archie” genoemd, van “archetype”, of
een “rig” van “origineel”) kan er dan voor kiezen om wel of niet de
herinneringen van de ditto in te laden in het eigen geheugen. De meeste
ditto’s willen ingeladen worden, zodat hun ervaring één continu geheel zal
worden met dat van hun archie. De meeste mensen gebruiken ditto’s om
hun werk te doen, daar zij zelfs betaalbaar zijn voor de armen. Velen
gebruiken ditto’s ook om plezier te beleven dat een echte mens letsel zou
kunnen toebrengen. Ditto’s komen in vele kleuren, die hun kwaliteit en
bedoelde rol aangeven. Een goedkope ditto geschikt voor het huishouden is
groen, terwijl een kwaliteitsditto voor zaken grijs is. Ebbenhoutkleurigen
zijn hoog gespecialiseerde ditto’s, die goed zijn in intelligente data-analyse;
platinakleurigen worden alleen gebruikt door de zeer rijken en lijken heel
sterk op echte mensen. Ivoorkleurige ditto’s specialiseren zich in de
ontvangst van plezier en sexuele bevrediging. Anderkleurige ditto’s (zoals
paars, rood en geel) bestaan, maar worden zelden genoemd in de roman.
…In de wereld van de roman is beveiligingstechnologie alomtegenwoordig.7
Het artikel “Transhumanisme” op de Nederlandstalige Wikipedia vertelt
verder:
Transhumanisten trachten zelfs nu al de definitieve lichamelijke dood "te
voorkomen", bijvoorbeeld door overledenen vlak na het sterven in te
vriezen. (…) Robert Ettinger is de stichter van Alcor, een Amerikaanse
organisatie die dode mensen diepvriest met de bedoeling ze weer tot leven
te wekken als wetenschap en techniek er klaar voor zijn. Volgens hem zal
de voortsnellende techniek het in de toekomst mogelijk maken om deze
"diepvriesdoden" weer tot leven te wekken.8
De Engelstalige Wikipedia start aldus:
Transhumanisme (afgekort als H+ of h+) is een internationale en
intellectuele beweging, die als doel heeft de menselijke conditie te
transformeren door het ontwikkelen en wijds beschikbaar maken van
geavanceerde technologieën om het menselijk intellect en de menselijke
fysiologie op grootse wijze te verbeteren.
Transhumanistische denkers bestuderen de potentiële voordelen en gevaren
van opkomende technologieën, die de fundamentele menselijke - zowel als
ethische - begrenzingen kunnen overwinnen voor het toepassen van
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dergelijke technologieën. De meest algemene, transhumanistische stelling is
dat menselijke wezens uiteindelijk misschien in staat zullen zijn om
zichzelf te transformeren in andere wezens met vermogens, die zo ver zijn
uitgebreid van de natuurlijke conditie dat het het etiket van na-menselijke
wezens verdient.9
Maar bovenstaande is in feite kortzichtig en specialistisch doordacht.
Want de zichzelf en daarmee Al-het-andere bewust geworden Mens
(Ik) als MiddelPunt is van meet af aan doende geweest met TransMensisme en TransOmgevingisme. Het Nederlandstalige artikel wijst daar
heel terloops op met de zinsnede: “Volgens hen zijn de huidige
prothesen zoals brillen, hoorapparaten en kunstledematen, die
tegenwoordig steeds verbeterd worden, al voorlopers van deze
ontwikkeling”. Het enige verschil tussen dat eerste begin en de huidige
ontwikkelingen is dat de Mens (Ik) als MiddelPunt steeds meer van grof
naar fijn en steeds meer van buiten naar binnen wijzigingen en
veranderingen weet toe te passen. De laatste liggen niet anders dan in
het verlengde van het eerste. TransMensisme en TransOmgevingisme
staan daarbij niet alleen voor het op materialistische wijzen veranderen, beter maken en verbeteren van het eigen lichaam en de Omgeving. Het staat evenzeer voor het op spiritualistische wijze bijstellen,
wijzigen en veranderen van de Werkelijkheid naar het gewenste beeld
van de Mens (Ik) als MiddelPunt. Haar voelen dient aangepast en
gericht te worden, haar denken dient aangepast en gericht te worden
en vandaaruit dient ook haar handelen gericht en aangepast te worden.
Er wordt door specialisten, experts en deskundigen be-paald en beperkt wat de Mens (Ik) als MiddelPunt wèl mag en wat niet, wat de
Mens (Ik) als MiddelPunt wèl moet en wat niet. Dit spiritualistische
transformeren van de Mens (Ik) als MiddelPunt is al evenlang gaande
als het materialistische transformeren, omdat ze eenvoudigweg
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Specialismen en specialisaties hebben voordelen, maar zij hebben ook
nadelen. De twee specialisaties spiritualiteit en materialiteit worden
beide gebruikt door vele Mensen (Ik) als MiddelPunt als antwoord op
alle vragen en alsof ze alleen maar voordelen hebben. Men wil daarom
alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt verplichten om hùn keuze van
specialisatie te volgen. “Het gaat om spiritualisme!” “Nee, het gaat om
materialisme!” “Nee…!!” Er worden enorme hoeveelheden aan energie
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verbruikt om elkaar ervan te overtuigen en te overreden dat het gelijk
door hen gewonnen is en dat je je maar beter kunt overgeven of
anders… En als dat niet lukt worden enorme hoeveelheden energie
verspild om elkaar op elke wijze mogelijk dat gelijk af te dwingen.
Hetzelfde gebeurt bìnnen de twee specialisaties van spiritualiteit en
materialiteit, die letterlijk woekeren van de subspecialisaties,
subsubspecialisaties, subsubsubspecialisaties en... Als voorbeeld in de
specialisatie spiritualiteit de subspecialiteit godsgeloven en daarin de
subsubspecialisatie van het geloof-in-één-god-en-wel-specifiek-eenmannetjesgod en daar weer de subsubssubspecialisatie christendom
van, die een enorme waaier van subsubsubsubspecialisaties kent van
protestanten,
rooms-katholieken,
remonstranten,
mormonen,
hervormden,
lutheranen,
pinkstergemeentegelovers,
kopten,
jehovagetuigen, russisch orthodoxen, anglicanen en talloze andere
subsubsubsubsektes, die elkaar allemaal hooguit tolereren, vooral
wanneer dat nodig mocht zijn tegen niet-christenen.
Transhumanisme is in feite ook niet meer dan een vervolgterm op de
term beschaving. Het woord beschaving komt letterlijk van schaven.
Dat wil zeggen van het wegschaven van de ruwe oppervlakken en
scherpe kanten, het glad maken en verfijnen van de Mens (Ik) als
MiddelPunt. Zoals al geschreven, er is nog nooit een eerste, èchte en
daadwerkelijke, menselijke beschaving geweest. Er zijn wel zo’n 200
zogenaamde landen, die beweren dat te zijn en zeer veel
geloofsgroeperingen, die zich ook graag beschaafd noemen. Wat de
Mens (Ik) als MiddelPunt beschaving noemt, is echter veelal niet meer
dan een uiterlijke vertoon van modetrends van poederpruiken tot
uitlatingen dat mensen met lang haar onbeschaafd zijn en mensen met
kortgeknipt haar, liefst Noord-Amerikaans militairistisch gemillimeterd,
beschaafd. En het is niet meer dan uitlatingen, dat Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die nog volledig weten te overleven vanuit een leefwijze
zonder technologie, primitief en barbaars zijn, terwijl Mensen (Ik) als
MiddelPunt die niet alleen vork, mes en lepel weten te gebruiken, maar
ook computer, mobiele telefoon, stengun en nucleaire centrales hoog
geavanceerd en beschaafd zijn. Ergo: Het gaat om bijschavingen van
de Omgeving en van de Mens (Ik) als MiddelPunt zelf, die bepalen hoe
“hoog” het niveau van beschaving is. Oftewel TransMensisme en
TransOmgevingisme.
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TransOmgevingisme en TransMensisme zijn, zoals al gezegd, al gestart
op het moment dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zichzelf en Al-hetandere bewust werd. Het kan gesteld worden dat beide in de
zogenaamde Westerse wereld echter in een stroomversnelling zijn
geraakt vanaf het moment dat de Wetenschappelijke Revolutie en de
daarop volgende Industriële Revolutie plaatsvonden. Beide hebben
geleid tot een zo verregaande verfijning en vergroving in het naäpen
van alles in de natuur door de Mens (Ik) als MiddelPunt, dat hij meent
zowel de Omgeving als zichzelf niet alleen te kunnen, maar ook te
moeten verbeteren met technologie, of dat nu nodig is of niet. Hoe ver
de ideeën, fantasieën, theorieën en het denken van de Mens (Ik) als
MiddelPunt daarin gaan, mag blijken uit de volgende voorbeelden.
MENSEN (IK) ALS MIDDELPUNT DRUKKEN
OP ANDERE PLANETEN
Aan het einde van de vorige eeuw kwam het Noord-Amerikaanse
tijdschrift “Scientific American” met een uitgave vol met wetenschappelijke toekomstvisies of -fantasieën over het nieuwe millennium.
Op de voorpagina alleen al stonden de volgende wetenschappelijke
verwachtingen:
“Uw bionische toekomst, hoe technologie de manier waarop u leeft zal
veranderen in het volgende millennium - Feromonen en Sex - Uw Brein
Inladen (Downloaden) - De Kloon Die Naast U Woont - Een einde aan
Ouder Worden - Synthetische Zintuigen - Hoofdtransplantaties - Organen
Groeien in een Petrischaal - Uw eigen Baby Ontwerpen - Kunstmatige
Baarmoeders.”10
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In 2012 startte een Russisch onderzoeksproject, dat aan miljardairs
“onsterfelijkheid” aanbiedt door hun hersenen te transplanteren in
robot-lichamen:
Een Russisch onderzoeksproject biedt ‘onsterfelijkheid” aan aan miljardairs
- Door hun hersenen te transplanteren in robotlichamen - Lijst van
gecontacteerden van ’s wereld’s rijksten om onsterfelijkheid aan te bieden
- Zal persoonlijk toezicht houden op hersentransplantatie in robotlichaam –
Ondernemer beweert 30 wetenschappers te hebben die aan het project
werken - Doelt binnen 10 jaar de menselijke geest te “transplanteren” in
een robotlichaam - Beweert dat de “volgende fase” van de wetenschap is
om een “nieuw menselijk lichaam” te creëren – “Dit project zal leiden tot
onsterfelijkheid,” zegt Dmitry Itskov. 11 en 12
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En het bedrijf van het computerprogramma Google startte een
“gezondheidszorgcentrum” om:
Google lanceert gezondheidsbedrijf Calico om het leven te verlengen…
Twee stichters van Google, Page en Sergey Brin, zijn betrokken in
Singularity University, een denktank, die gelooft dat mensen en machines
op een bepaald punt één zullen worden, de stof van “science fiction” en
onsterfelijkheid tot werkelijkheid makend. Zij geloven dat computers
uitrusten met meer hersenkracht dan menselijke wezens de potentie heeft
om het leven te revolutioniseren en om zelfs op een dag ziekte en dood te
bedriegen. Ray Kurzweil, een toekomstoloog en anti-verouderingskruisvaarder, werkt ook aan kunstmatige intelligentie voor Google…
… Ziekte heeft de levens van Brin en Page geraakt. Brin, die heeft gezegd
een hoger-dan-gemiddelde kans te hebben om met Parkinson’s te worden
gediagnosticeerd - wat zijn moeder had - heeft het onderzoek gefinancierd.
Page lijdt aan een zeldzame zenuwziekte, die de beweging van zijn
stembanden beperkt, zijn stem aantastend. Hij heeft ook Hashimoto’s
thyroiditis, een onstekingsconditie van de schildklier.
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Zij zijn slechts twee van de ondernemers van Silicon Valley, die zoeken
naar een weg om het natuurlijke proces van veroudering af te remmen of te
stoppen.13
Op 29 mei 2014 verscheen Meghan Neal's artikel: "Our Best Bet for
Colonizing Space May Be Printing Humans on Other Planets"14 op de
webplek "Motherboard". Hierin schrijft zij over enkele ideeën van
biologen Gary Ruvkun en George Church van de Afdeling Genetica van
de Harvard Medical School, van leidinggevende ingenieur Adam
Steltzner van de N.A.S.A. J.P.L.'s “Curiosity rover”-missie en van Craig
Venter, "de VS bioloog die beroemd is voor het in kaart helpen brengen
van het menselijke genoom en het creëren van het eerste synthetische
leven".
Volgens het artikel stelde Steltzner tijdens de "Smithsonian Magazine's
Future Is Now"-conferentie van 2014 in Washington, D.C., welke
plaatsvond van 16 tot 18 mei, dat: "Onze beste gok voor
ruimteverkenning zou het, organisch, printen van mensen op een
andere planeet kunnen zijn".
Het startpunt van Steltzner en consorten's “gok” of theorem voor
"ruimteverkenning" wordt in het artikel als volgt uitgedrukt: "Veel van
de knapste koppen van de wetenschap denken dat de enige weg om de
lange-termijn overleving van het menselijk ras te garanderen het
koloniseren is van andere planeten - probleem is dat we geen idee
hebben hoe veilig naar Mars te reizen, laat staan verder in onze
kosmische omgeving. Door instructies over hoe onszelf af te drukken
naar verafgelegen lokaliteiten te verzenden, zouden we de reis kunnen
overslaan."
Op dit precieze ogenblik proberen veel Mensen (Ik) als MiddelPunt uit te
werken hoe veilig en liefst zo snel mogelijk door de ruimte te kunnen
reizen. Veel inventieve ideeën worden in dat opzicht uitgedacht en
geprobeerd te verwezenlijken. Ideeën, die gaan van nieuwe
energiebronnen, zoals L.E.N.R. en nulpuntenergie tot nieuwe
voortstuwingsapparaten, zoals de werpaandrijving (warp drive).
N.A.S.A. werkt bijvoorbeeld zowel aan L.E.N.R. als de warp drive.15
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Bovendien is de eerste, feitelijke poging om een menselijke kolonie op
Mars te vestigen nu al enkele jaren op weg. Dit project, de Mars One
Mission, heeft als haar missie:
Menselijke Nederzetting op Mars
Mars One heeft als doel om een permanente, menselijke nederzetting op
Mars te vestigen. Verscheidene onbemensde missies zullen worden
volbracht om een leefbare nederzetting te vestigen, voordat zorgvuldig
uitgekozen en opgeleide groepjes mensen naar Mars zullen vertrekken. Het
financieren en implementeren van dit plan zal niet eenvoudig zijn, het zal
zwaar zijn. De Mars One-groep zal, met zijn adviseurs en met gevestigde
ruimtevaart-bedrijven, risico’s evalueren en beperken en zal moeilijkheden
onderkennen en stap na stap overwinnen. Mars One is een wereldwijd
initiatief, waarvan het doel is om dit een ieder’s missie naar Mars te maken,
inclusief dat van jou. Als we allen samenwerken, kunnen we dit doen. We
gaan naar Mars. Kom mee!16
Steltzner noemt zijn eigen idee echter de beste “gok” voor
"ruimteverkenning", hoewel het in feite niets te doen heeft met
daadwerkelijke verkenning van de ruimte door Mensen (Ik) als
MiddelPunt. Het heeft alleen te doen met manieren "om de langetermijn overleving van het menselijk ras te garanderen", wat in feite al
het leven probeert te bereiken.
Volgens het artikel is het Ruvkun's visie dat: "...deze methode van
"menselijke" ruimteverkenning het waard is om over na te denken, al is
het alleen om de reden dat het de minst onwaarschijnlijke van alle
onwaarschijnlijke plannen is om de kosmos te koloniseren. Als we hoe
dan ook over interplanetaire nederzettingen gaan praten, kunnen we
net zo goed praten over de strategieën die niet definitief
wetenschappelijk onmogelijk zijn, argumenteerde hij. We weten welke
natuurwetten in de weg staan om mensen lichtjaren door het universum
te transporteren, maar er zijn geen voor de hand liggende wetten van
de natuur die ons verhinderen om “DNA-gecodeerde” organismen te
verzenden om de soort op andere planeten te verspreiden."
Maar zoals Steltzner het zelf zegt aan het einde van het interview met
Meghan Neal: "Dit is compleet speculatief," ... "Maar het vereist niet van
je sneller dan het licht te gaan, en het vereist geen oneindige
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hoeveelheden energie." Dus het buiten-de-doos-denken van Ruvkun,
Church en Steltzner is over hoe Mensen (Ik) als MiddelPunt op andere
planeten te krijgen, binnen en buiten ons Zonnestelsel, in het geval
ruimtereizen door middel van ruimteschepen niet mogelijk blijkt,
waarvan Ruvkun al besloten heeft dat het "definitief wetenschappelijk
onmogelijk" is. Hij stelt dat het laatste niet zal werken en dat hun nog
meer fantastische idee meer kans van slagen heeft. Wat is hun idee, of
beter wat zijn hun ideeën?
Alle ideeën door Ruvkun, Church, Steltzner en Venter zijn gebaseerd op
een twee-stappen-systeem. Stap 1 is een planeet te vinden die
bewoonbaar is voor menselijk leven of er één te aardevormen om het
voor Mensen (Ik) als MiddelPunt leefbaar maken. Stap 2 is om op één of
andere wijze mensen te doen "groeien" op deze planeet.
Dus de eerste stap is bacteria te bewerken en ze naar een planeet te
sturen, die ze kunnen aardevormen. Of een planeet vinden die direct
bewoonbaar is voor menselijk leven. Wat natuurlijk hetgeen is waar
wetenschappers altijd al naar zoeken, en waarom zij vooral zoeken naar
planeten in de zogenaamde Goldilocks’ Zone, het Goudlokjegebied, en
ondertussen beweren dat dit de enige planeten zijn waar leven op kan
ontstaan en gedijen. Het is typisch denken, voelen en handelen vanuit
de idee dat de Mens (Ik) als MiddelPunt het middelpunt en het ultieme
hoogtepunt is van Alles. Dit is dus een sterk be-palend en be-perkend
specialisme. Maar zelfs de meeste planeten in het zogenaamde
Goudlokjegebied zullen niet onmiddellijk bewoonbaar zijn voor Mensen
(Ik) als MiddelPunt. Dus aardevormen zal bijna altijd een
noodzakelijkheid zijn. Het is als het maken van een nest, maar dan op
een zeer grote schaal. Maar hoeveel tijd kost dat? En wat is er voor
nodig? En wat niet? Het aardevormen alleen al kan duizenden jaren
kosten, miljarden jaren zelfs, als we kijken naar de evolutie van leven
op Aarde. En alleen daarna zouden we menselijk leven in de vorm van
D.N.A. naar een dergelijk geaardevormde planeet kunnen sturen. Hoe
we de kennis vergaren of het aardevormen inderdaad goed is gegaan en
ver genoeg gevorderd is, zonder daadwerkelijk een kijkje te gaan
nemen, wordt niet vermeld. Dit zou kunnen betekenen dat niet één,
maar vele uitprobeer-schepen de Aarde zullen moeten verlaten, ethisch
een zeer dubieuze onderneming. Het betekent ook dat we in staat
moeten zijn om tenminste nog duizenden jaren te leven op onze eigen
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planeet, om dit te bereiken. En hoe gaan we dàt bereiken, kijkend naar
de situatie en alle problemen die de mensheid alleen vandaag al het
hoofd moet bieden?
IDEE 1
Codeer segmenten van menselijk D.N.A. in bacteria, zend deze naar
dezelfde planeet nadat aardevorming plaatsgevonden heeft of lang
genoeg op weg is geweest om een levensvatbare omgeving te creëren
voor menselijk leven. Zend ook instructies zodat "de D.N.A.-sjouwende
microben" arriverend op de nieuwe planeet de bouwblokken van leven
weer kunnen samenvoegen tot menselijke wezens. "Als je het
aardevormingsscenario een beetje verder wilt uitrollen, kun je je
voorstellen dat de mens-gecodeerde bacteria zich op natuurlijke wijze
weer samenvoegen, door middel van organische processen, om
uiteindelijk te evolueren in nazaat-organismen - een soort van
herstarten van de menselijke bevolking".
Laten we ons voorstellen dat menselijke wezens zich inderdaad
ontwikkelen op de planeet vanuit dit idee en leren hoe te gedijen in hun
deels of compleet geaardevormde omgeving. Kunnen zij ooit contact
maken met de mensheid op Aarde? Zo niet, wordt ook informatie met
ze meegestuurd, zodat ze op een bepaald moment zullen ontdekken hoe
het kwam dat ze op de planeet evolueerden? Misschien ook gecodeerd
in het D.N.A.? Voorgesteld door bijvoorbeeld Vladimir I. shCherbak en
Maxim A. Makukov in hun verhandeling: "The "Wow! signal" of the
terrestrial genetic code" (Het "Wow! signal" van de Aardse genetische
code).17 en 18 Zullen deze nieuwe "Mensen (Ik) als MiddelPunt" daardoor,
op een zeker moment, ervaren en geloven dat wij zogenaamde,
welwillende en goedertieren goden zijn of welwillende en goedertieren
BuitenAardsen, die hen creëerden? Zullen zij een verrassing of beter
een schok krijgen als ze ons daadwerkelijk ontmoeten en leren kennen.
IDEE 2
Steltzner stelt verder voor "dat we het menselijk genoom het universum
in stralen door middel van radiogolven - zoals we al doen om te
proberen te communiceren met intelligent leven - en kijken of iemand
de uitzending ontvangt en er achter weet te komen hoe het te
interpreteren. Misschien zenden we gedetailleerde instructries mee met
het signaal."
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Waarom zou een intelligent genoege beschaving daarginds zo stom zijn
om een menselijk wezen te creëren op hun eigen planeet, met de
mogelijkheid dat het zeer gevaarlijk voor hen is? Misschien
veroorzakend dat hun cultuur en beschaving voor altijd wordt
veranderd. En misschien zelfs hun gehele beschaving wordt vernietigd.
Of veroorzakend dat de balans van hun natuurlijke planetaire omgeving
zo erg verstoord wordt, dat het het onbewoonbaar voor hen maakt. Aan
de andere kant, wat als de menselijke wezens door hen gecreëerd, op
de basis van het menselijke genoom en de instructies door onszelf
verzonden, gebruikt worden als laboratoriumratten of zelfs als een
slavenras voor deze beschaving van andere levensvormen? Met zelfs de
mogelijkheid dat ze besluiten de Aarde te bezoeken, met inderdaad
vijandige bedoelingen? Films als “Species”, “Species II”, “Species III” en
zo verder tonen ons de negatieve consequenties en neveneffecten voor
zowel deze BuitenAardsen als onszelf. Het is helder dat de ethische
consequenties in dit scenario nog niet eens voor een jota zijn doordacht.
En een BuitenAardse soort, die doet wat menselijk wezen Steltzner
suggereert, hoe ver denkt die dingen door, vooraf aan handelen?
IDEE 3
Een ander idee waarover Steltzner fantaseert is: "Misschien sturen we
zelfs een robot naar een andere planeet, wachten duizend jaar om er
zeker van te zijn dat we de machine vertrouwen, en dan stralen we de
informatie over een menselijk wezen over en vertellen het om een mens
genetisch te construeren." Dit idee is min of meer een uitbreiding van
Idee 1. De robot zou tegelijkertijd moeten worden verzonden met
bacteria om de planeet te aardevormen. Maar duizend jaar wachten?
Hoe wordt dat gerealiseerd? Hoe kan ten eerste de machine op een
veilige plek worden neergezet? En dan wachten tot het
aardevormproces ver genoeg is gevorderd en eindelijk functioneren na
duizend jaar, zonder in die tijd vernietigd te worden in één of ander
langzaam of snel proces dat plaatsvindt juist op dat deel van de
gekozen planeet? Misschien zelfs veroorzaakt door het aardevormen. En
dan opnieuw, hoe vlug zal deze nieuwe soort van Mensen (Ik) als
MiddelPunt zich daarna ontwikkelen?
IDEE 4
Steltzner stelt ook als uitbreiding op Idee 3 voor: "Het idee van 3D
drukken is, iets wordt gecreëerd uit materie op de locatie, met alleen de
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informatie." Wat zou betekenen alleen een machine te sturen in staat
om dit te doen. Geen bacteria en geen menselijk D.N.A. hoeft te worden
verzonden, alleen maar een 3D-afdruk-apparaat in staat om de
grondstoffen op de planeet te gebruiken om menselijk en ander leven te
creëren, letterlijk vanuit de grond omhoog.
Hoe ver 3D drukken reeds is gevorderd, bewijst deze kleine opsomming
op de webplek "Motherboard":
3D-Gedrukte Mensen
- We hebben een schedel 3D-gedrukt, en succesvol geïmplanteerd in het
hoofd van een vrouw.
- We hebben 3D-gedrukte nieren.
- We hebben 3D-gedrukte bloedvaten, om ze te voeden.
- We hebben 3D-gedrukte oren, zodat we de geluiden van de zoemende
3D-orgaan-drukkers beter kunnen horen.
- We hebben 3D-gedrukte botten, om de 3D-gedrukte zak van organen
een beetje vorm, en, uiteindelijk, een skelet te geven.
- We hebben 3D-gedrukte huid om de hele 3D-gedrukte rommel mee te
bedekken.
- We hebben 3D-gedrukte hersenen niet echt nodig, omdat we daarvoor
in de plaats computers zullen hebben.19
En met betrekking tot het eerst genoemde punt, de 3D-gedrukte
schedel, komt het volgende van de webplek "UMC Utrecht":
Volledige kunststof 3D-geprinte schedel geïmplanteerd
Voor het eerst ter wereld is bij een patiënt een totale schedel vervangen. De
23 uur durende operatie werd succesvol uitgevoerd onder leiding van
hersenchirurg dr. Bon Verweij van het UMC Utrecht. Met behulp van 3D
print technologie werd een op maat gemaakte schedel van kunststof
succesvol geïmplanteerd bij een 22-jarige vrouw...
Verdere toepassing
Patiënten met dergelijke aandoeningen kunnen nu in het UMC Utrecht
geholpen worden. Deze techniek kan ook gebruikt worden voor patiënten
met andere botafwijkingen of bijvoorbeeld voor het herstellen van ernstig
beschadigde schedels na een ongeval of bij schedeltumoren. Alles is goed
gegaan. Verweij: “Het is nu bijna drie maanden later. De patiënt heeft haar
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gezichtsvermogen weer volledig terug, is klachtenvrij, is weer aan het werk
en het is vrijwel niet te zien dat ze ooit geopereerd is.”20
Op dit punt wil ik een apparaat noemen dat al vele jaren gepropageerd
is door de televisieseries “Star Trek”. Een apparaat dat trouwens al veel
langer als een fantasie heeft bestaan. De gigantische ruimteschepen van
de “Star Trek”-series, in staat om honderden tot duizenden Mensen (Ik)
als MiddelPunt te herbergen op lange uitgebreide ruimtereizen, die
daadwerkelijk de ruimte en alles wat zij daar aantreffen zelf
onderzoeken, zijn uitgerust met deze 3D druk-apparaten. In de series
worden ze “replicators” genoemd. Uit het artikel "Replicator (Star Trek)"
op de Engelse Wikipedia:
Theorie
Een replicator werkt door het herschikken van subatomische deeltjes, die in
het universum overal overvloedig aanwezig zijn, om moleculen te vormen
en deze moleculen zo te arrangeren dat zij een object vormen. Bijvoorbeeld,
om een karbonade te creëren, zou de replicator eerst atomen van koolstof,
waterstof, stikstof etcetera vormen, deze daarna rangschikken tot
aminozuren, eiwitten en cellen, en de deeltjes samenvoegen in de vorm van
een karbonade. Dit proces vereist de destructieve omzetting van materie in
energie en de daaropvolgende herformatie in een vooraf gescand materie
patroon...
In de werkelijke wereld
In 2014 werden onderzoekers bij Nestlé gerapporteerd te werken aan
technologie vergelijkbaar met de replicator, met als doel voedsel te
verstrekken op maat van de voedingsbehoeften van een individu.
In vergelijking zijn 3D-afdruk-apparaten, die nu een grote-stroomtechnologie zijn en die een wijdreikte hebben van indrukwekkende en
belangrijke mogelijkheden (inclusief het vormgeven van prothesen of het
maken van organen), duidelijk anders in het feit, dat zij niet materiaal "ex
nihilo" (uit niets) creëren, of misschien meer accuraat, uit kernen of atomen
of geprogrammeerde patronen van informatie, maar in plaats daarvan, zoals
reguliere printers, gebruik moeten maken van al bestaand fysiek materiaal.
Ook zijn 3D-afdruk-apparaten gelimiteerd in de materialen, die zij kunnen
drukken. Op dit moment kunnen door 3D-afdruk-technologie alleen
materialen worden gebruikt, die gemakkelijk samengesmolten kunnen
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worden via extrusie- of sinter-processen (extrusie = het geven van een vorm
aan verhit of onverhit materiaal, bijvoorbeeld plastic of metaal, door het
materiaal door een metalen mal of een andere vormgever te drukken of te
drijven. En sinteren = het onder grote druk bewerken van poedervormige
stoffen, waarbij een stevige structuur ontstaat. Deze methode wordt
toegepast bij metalen, keramiek en kunststoffen. K.D.), in het algemeen
kunststoffen zoals plastic, metalen en soorten klei. Echter voedsel, beton en
enkele andere materialen zijn op kleine schaal succesvol gedrukt.
Natuurkundigen van het Imperial College London hebben ontdekt hoe
materie te maken uit licht - een daad die onmogelijk werd verondersteld
toen het idee 80 jaar geleden voor het eerst werd getheoretiseerd. In slechts
één dag werkten drie natuurkundigen een relatief simpele manier uit om een
theorie fysiek te bewijzen in het Blackett Physics Laboratory van het
Imperial College, die voor het eerst werd bedacht door de wetenschappers
Breit en Wheeler in 1934.
BeeHex, een Ohio startersbedrijf, ontving in 2013 een schenking van
N.A.S.A. bestemd voor het ontwikkelen van 3D-afdruk-technologie voor
lange-ruimtevlucht-voeding. Zij bouwen nu voedseldrukrobots voor later
openbaar gebruik.21
Meer over de informatie van de "replicator" van Nestlé, het bedrijf
waarvan de leidinggevenden vinden dat water geen mensenrecht is, is
te vinden op de webplek van "Bloomberg" in het artikel:
Nestlé Beoogt een Nespresso voor Voedingsstoffen te Ontwikkelen
...Nestlé stelt zich voor om voedingsstof-profielen in een machine in te
voeren, die op maat voeding of voedingssupplementen kan maken met de
juiste niveau’s van bijvoorbeeld zink of vitamine K. De voedingsstoffen
kunnen er uit zien als een poeder in een capsule zoals Nespresso's koffie.
Hoewel het jaren zal kosten om te ontwikkelen, zegt NIHS hoofd Baetge
dat het apparaat zou kunnen lijken op de "replicator" die gesynthetiseerde
maaltijden-op-aanvraag maakt in de Star Trek TV series.
"Eruit komt je voedsel door de druk op een knop," zei Baetge. "Als we dit
goed doen, kan het de volgende microwave in je keuken zijn."... 22

320

WonderWegenWandelaars
Het apparaat, dat het Nestlé Institute of Health Sciences (N.I.H.S.) wil
maken, staat ver verwijderd van de voorgestelde replicator. Hoe het het
brouwsel of de poeder voor individuele voedingsbehoefte zal maken
wordt niet duidelijk, maar het zal zeer zeker niet gecreëerd worden
"door het herschikken van subatomische deeltjes (...) om moleculen te
vormen en deze moleculen zo te arrangeren dat zij (het poeder)
vormen”. Het kan slechts een eerste experimentele stap genoemd
worden in de richting van het zich voorgestelde apparaat. En de termen
“replicator” en “Star Trek” worden natuurlijk gebruikt in het Nestlé-idee
eenvoudigweg om krantekoppen te maken en het idee te adverteren, en
zo wereldwijde aandacht te krijgen en daarmee financiering en geld.
IDEE 5
Craig Venter, de bioloog bekend van het helpen in kaart brengen van
het menselijk genoom en het creëren van het eerste synthetische leven,
heeft nog een ander idee. Hij "ontwikkelt een "digitale biologieomzetter", een apparaat dat een digitaal D.N.A.-bestand kan
transporteren, met de snelheid van het licht, en de originele levensvorm
op de nieuwe locatie van die data kan recreëren. Hij noemt het
biologische teleportatie". Hij en andere biotechnische genetici
onderzoeken de mogelijkheid "om genetische code op te slaan en over
te seinen op dezelfde manier als elke andere soort van data".
De vraag is natuurlijk: Wiens D.N.A.-materiaal zal gebruikt worden?
Wiens genetische code zal gekozen worden? Of inhoeverre zal het een
gesynthetiseerd brouwsel van genetisch gemanipuleerd D.N.A. zijn? Of,
om de nog altijd overheersende mannelijke dominantie en intelligentiefantasieën te gebruiken: Zal het mannelijk D.N.A. dat van Albert
Einstein zijn gecombineerd met dat van Sylvester Stallone en het
vrouwelijk D.N.A. dat van Marilyn Monroe gecombineerd met dat van de
huisvrouw Samantha, bij voorkeur geen heks en niet intelligent, van de
televisie-serie "Bewitched"? Of wordt alleen het D.N.A. gebruikt van
zeer rijk van belang zijnde Mensen (IK) als MiddelPunt. Een andere
wijze om be-paalde en be-perkte bloedlijnen te vereeuwigen?
Uiteindelijk is de vraag van al deze ideeën: Kan een nieuw ras van
Mensen (Ik) als MiddelPunt op een andere planeet evolueren, alles in
één generatie begrijpen en in diezelfde generatie contact maken met
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Aarde? Of zal het honderden of duizenden generaties kosten, zoals dat
bij ons gebeurde?
Natuurlijk worden in al deze fantastische ideeën twee "details" over het
hoofd gezien. Het eerste "detail" is, hoe wordt niet-levende materie
levende materie? Wetenschappers mogen sinds Crick veel aan het
prutsen geweest zijn om zelf “leven” te creëren, maar inhoeverre is dit
intussen gevorderd? Craig Venter wordt genoemd in het artikel als "de
VS bioloog ... beroemd ... voor ... het creëren van het eerste
synthetische leven". Het Engelstalige Wikipedia-artikel "Craig Venter"
deelt mede:
Synthetische genomica
... In mei 2010 werd een team van wetenschappers geleid door Venter de
eerste in het succesvol creëren van wat beschreven wordt als "synthetisch
leven". Het werd gedaan door het synthetiseren van een zeer lang DNAmolecuul, een geheel genoom van een bacterium bevattend, en door dit te
introduceren in een andere cel, analoog aan de prestatie van Eckard
Wimmer's groep, die een RNA virus-genoom synthetiseerde en verbond en
het "startte" in cellysaat. Het ééncellige organisme bevat vier in zijn DNA
geschreven "watermerken" om het te identificeren als synthetisch en om
zijn nakomelingen op te sporen. De watermerken omvatten:
- Een codetafel voor het gehele alphabet met leestekens
- De namen van 46 bijdragende wetenschappers
- Drie citaten
- Het webadres voor de cel.
In 2013 zei Venter, dat wetenschappers heel spoedig in staat zouden zijn
3D-printers te gebruiken om synthetisch leven te creëren, zelfs in staat
zouden zijn om buitenaardse genomen te recreëren, waarvan de DNAsequenties teruggestraald worden door sondes zoals NASA's Curiosity
rover.23
Behalve bewijzen dat men het kan, wat zijn de nuttige redenen om
synthetische levensvormen te maken? Wat probeert men te bereiken?
En waarom? Welke of beter wiens ethiek, indien er al ethiek aan te pas
komt, wordt daarbij toegepast? Die van één of enkele zogenaamde
landen, die van één of enkele grote of multinationaal koloniserende
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bedrijven of die van een kleine kliek van Mensen (Ik) als MiddelPunt, die
nooit genoeg krijgen van meer status, macht, aanzien en bezit?
Even verder doordacht: Kan een bacteriologische levensvorm als
bovenstaande, of die nu door de Mens (Ik) als MiddelPunt op grond van
zijn fantasieën, ideeën en theorieën gesynthetiseerd is of op basis van
naar de Aarde gestraalde informatie vanuit een Mars-zwerver niet vele
malen gevaarlijker zijn en blijken dan de creaturen uit de “Alien”-films?
Is dat niet waar H.G. Wells al op wees in zijn “War of the Worlds”? En
wat dat aangaat, is een even rijk van belang zijnde vraag ook hoe
bacterieën, virussen, schimmels en andere kleine vormen van leven zich
gaan gedragen, voortplanten en verspreiden in menselijke kolonies op
Mars en elders buiten de Aarde. Wat voor kolonies gaan bacterieën daar
vormen? Met welke gevolgen voor de Omgeving en voor de Mens (Ik)
als MiddelPunt? En… kan de Mens (Ik) als MiddelPunt wel zonder of met
een tekort aan sommige van de vele bacterieën waar hij op Aarde
dagelijks aan bloot gesteld is?
Dit is nog altijd erg ver van de genoemde ideeën. Maar zelfs als leven
en menselijk leven gecreëerd kan worden uit "D.N.A.-sjouwende
bacteria", wat dan met het tweede “detail”? Wat met besef van zelf en
van ander? Wat met bewustzijn? En wat met zelfbewustzijn?
Het mag er op lijken, dat al deze ideeën diep en voorwaarts denken
betreffen, zoals Steltzner beweert in het artikel "Our Best Bet for
Colonizing Space May Be Printing Humans on Other Planets". Dat zijn ze
in feite niet! Elk idee is al vele malen doordacht en uitgewerkt in
boeken, films en televisieseries. Ik noemde reeds de "Species"-films.
Veel ufologen en andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, die onderzoek
doen naar en theoretiseren over BuitenAardse beschavingen, die de
Aarde al duizenden jaren bezoeken, hebben, op basis van veel
intrigerend bewijs, voorgesteld dat wij Mensen (Ik) als MiddelPunt zelf
geëvolueerd kunnen zijn uit dergelijke experimenten door deze
beschavingen. Steltzner geeft dit zelfs toe, als hij Meghan Neal zegt:
"Misschien heeft dit proces zich eerder voorgedaan," (...) "Misschien is
dat hoe wij hier zijn gekomen."
Het is in feite ruim binnen het rijk van mogelijkheden, dat alle
genoemde fantastische ideeën van Ruvkun, Church, Steltzner and
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Venter al uitgeprobeerd zijn door niet-menselijke intelligenties, door
BuitenAardsen. De mensheid kan zelfs het resultaat en de uitkomst zijn
van dergelijke experimenten. Experimenten die ons voor duizenden
jaren in dezelfde netelige positie hebben geplaatst, waarin Ruvkun,
Church, Steltzner en Venter onze of beter hùn zogenaamde continuatie
van hùn “mensheid” in zullen plaatsen. De netelige positie van vragen
zoals: Hoe zijn we ontstaan? Waar komen we vandaan? Wat is de
bedoeling van alles? Wat is ons doel? De "Mensen (Ik) als MiddelPunt"
van hùn experimenten zullen ook verhalen (moeten) verzinnen als
mogelijke antwoorden op deze vragen, met al dezelfde consequenties
en misschien wel erger. Zoals verhalen over goden of slechts één
mannetjesgod en geleidelijk ook, zoals veel Mensen (Ik) als MiddelPunt
op Aarde hedentendage geloven, dat zij veroorzaakt zijn door
panspermia en/of gebouwd door hun BuitenAardse voorouders.
Hoewel voor Ruvkun, Church, Steltzner en Venter geapplaudiseerd mag
worden voor het buiten-de-doos van de wetenschap fantaseren met
betrekking tot de toekomst van de mensheid, is het de vraag of zij de
mogelijkheid en financiering dienen te krijgen om al aan hun ideeën te
werken. Niet alleen omdat hun fantasieën, die zij voornamelijk hebben
gehaald uit reeds bestaande informatie, nog niet voldoende zijn
doordacht, maar ook vanwege de onduidelijke redenen en intenties
waarom wij als mensheid deze doelen zouden moeten bereiken.
Waarom zouden wij als mensheid hùn weg (moeten) nemen van wat zij
“ruimteverkenning” noemen, wat het niet is? Waarom zouden wij als
mensheid hen het geld geven om door te gaan met hùn ideeën? Alleen
maar omdat zij het kùnnen doen? Alleen maar omdat zij het
werkelijkheid kunnen maken, als ze genoeg tijd en geld krijgen? Dat is
het gedrag dat de Hiroshima en Nagasaki-bommen detoneerde, dat de
B.P. olie-ramp in de Golf van Mexico veroorzaakte en dat de al vele
rampen
met
nucleaire
reactoren
veroorzaakte,
waarvan
de
consequenties van de laatste in Fukushima nog altijd in het extreme
onderschat worden. Wat is de ethiek, op basis waarvan Ruvkun, Church,
Steltzner en Venter menen, dat zij hun zin moeten krijgen? En wat
kunnen de gevolgen zijn van het uitvoeren van hun ideeën voor de
Mens (Ik) als MiddelPunt zowel als de Omgeving Aarde?
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WERKEN AAN EEN TYPE I-BESCHAVING OF EEN WEGBREEK“BESCHAVING” ER MEE LATEN WEGKOMEN?
Dient het toegestaan te worden dat bovenstaande opsomming van
wetenschappelijke mogelijkheden slechts de zaak is op het niveau van
één of enkele landen, van één of enkele grote of multinationaal
koloniserende bedrijven of beter gezegd van een kleine kliek van
Mensen (Ik) als MiddelPunt? Deze mogelijkheden gaan tenslotte de
gehele mensheid aan. Ze raken samen met vele, andere van dergelijke
ideeën, theorieën, fantasieën en aannames op vele, andere gebieden
letterlijk elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt. Zolang we geen
Planetaire Ethiek hebben met betrekking tot deze en vele, andere
fantasieën, theorieën en ideeën om "de lange-termijn overleving van
het menselijk ras te garanderen" en al dan niet er naar te handelen, is
er een zeer grote mogelijkheid en zelfs waarschijnlijkheid dat een kleine
groepering Mensen (Ik) als MiddelPunt al deze ideeën zal gebruiken om
weg te breken. Niet alleen wegbreken van de rest van de mensheid,
maar ook van de Aarde. "Boldly" (brutaal) en straffeloos gaand waar
geen “man” nog ooit gegaan is (zoals de mannetjesMens (Ik) als
MiddelPunt-chauvinistische-en-militairistische televisie-series
”Star
Trek” propageren), ten koste van alle andere Mensen (Ik) als
MiddelPunt. En dit zal niet zijn op het niveau van slechts één
nationaliteit of land, zoals veel Mensen (Ik) als MiddelPunt mogen
denken, geloven en hopen, maar op het niveau van ‘s wereld’s rijkste
Mensen (Ik) als MiddelPunt, onverschillig voor nationaliteiten,
godsgeloven enzovoorts, gebaseerd op het kapitalistische gedrag van
één winnaar, veel verliezers.
Hier is al in vele fantasieën op gewezen. Bijvoorbeeld in de
wetenschappelijke fictie-film "Sky Captain and the World of Tomorrow"
van 2004, wat gaat over een grote "Ark van Noah"-raket, waar door
robots dieren en flacons met genetisch materiaal voor een mannelijke
en een vrouwelijke Mens (Ik) als MiddelPunt in worden ingeladen: Een
nieuwe Adam en Eva, of Einstein/Stallone en Monroe/Samantha of heel
oude, speciale bloedlijnen.
De vraag voor de mensheid op dit moment is: Werken we aan en
wachten we tot we ons een Type I-Beschaving mogen noemen in
denken, voelen en handelen of laten we een WegBreek-“Beschaving” er
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vandaag al mee wegkomen? Volgens een schaal bedacht door Nikolai
Kardashev, waarin beschavingen groeien, gebaseerd op hoeveel Energie
zij in staat zijn te gebruiken, heeft onze menselijke “beschaving” nog
niet eens de eerste stap bereikt. Het wordt daarom de Type 0(nul)Beschaving genoemd. Carl Sagan en anderen beweren dat we sinds
1973 op een niveau van 0,7 zijn.24 Maar wat de Schaal alleen vertelt, is
hoeveel Energie een beschaving in staat is om te manipuleren, van
ontdekken en produceren tot transporteren, bewaren en gebruiken.
Oftewel, inhoeverre een beschaving in staat is om de 8 basisbewegingen
van Energie te beHEERsen. Wat het niet vertelt, is hoe de beschaving de
Energie toepast. Met wat voor soort consequenties, zoals vervuiling,
uitputting en uit balans brenging van de Omgeving en van de Mens (Ik)
als MiddelPunt zelf. En met wat voor soort bedoelingen de Energie wordt
toegepast, zoals georganiseerde oorlogsvoering en het creëren van een
WegBreek-“Beschaving”. Tesla wees er al op, dat het niet alleen gaat
om het vinden, produceren, transporteren, opslaan en consumeren van
Energie, maar ook om hoe onze energie-bronnen te gebruiken, wat deel
uitmaakt van de vergelijking, de berekening. Zonder ethiek, vertelde hij
ons, gooien we gewoon onvoorstelbare hoeveelheden Energie nutteloos
weg. Dus de Schaal heeft gebrek aan ethiek. Een Planetaire Ethiek om
precies te zijn.
Het kan zelfs gezegd worden dat in het geval van de mensheid, we
waarschijnlijk nooit een Type I-Beschaving zullen worden. Waarom niet?
Omdat we niet eens één mensheid willen zijn. We blijven liever kleine
en grotere groeperingen van gescheiden Mensen (Ik) als MiddelPunt, die
elkaar op dagelijkse basis op alle fronten blijven bevechten. We willen
niet
zien
dat
we
een
gemeenschappelijk
doel
en
een
gemeenschappelijke basisbehoefte hebben. We willen alleen maar de
overwinnaars zijn en al de Energie voor onszelf hebben, ten koste van
alle Mensen (Ik) als MiddelPunt, die we niet mogen of van wie we
denken dat we ze niet mogen, terwijl we ze niet eens kennen. Dus
misschien mogen we met betrekking tot energie-manipulatie een 0,7
bereikt hebben in de richting van het worden van een Type IBeschaving, maar op alle andere fronten zijn we nog niet eens halfweg,
hebben we nog niet eens 0,5 bereikt.
Zonder Planetaire Ethiek is het zelfs mogelijk voor een kleine groep
Mensen (Ik) als MiddelPunt om deze Type I-Beschaving alleen maar
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voor hùn eigen zogenaamde belangrijkheid te proberen te bereiken. In
hun fantasie of idee van de werkelijkheid althans. Door Richard Dolan
een “BreakAway Civilisation”, een WegBreek-“Beschaving”, genoemd,
zou deze kliek Mensen (Ik) als MiddelPunt kunnen proberen alle
energiebronnen van de Aarde in hun eigen handen te krijgen. Zelfs de
energiebron "Mens (Ik) als MiddelPunt", door slavenarbeid. Deze kliek
zal dus een Type 0-Beschaving zijn en blijven, een beschaving in feite
van misbruikers van en woekeraars met de Energie van alle andere
Mensen (Ik) als MiddelPunt.
Is er een geheim ruimtevaartprogramma, dat op één of andere wijze
verbonden is met U.F.O.’s? In dit boekje graaft historicus Richard Dolan in
deze vraag, één van de meest bediscussieerde in de ufologie van vandaag.
Een rijkdom aan gegevens en context voor de lezer opleverend, geeft hij
zijn eigen conclusie: ja, er is inderdaad een dergelijk programma. Maar dit
programma is niet een eenvoudige uitbreiding van de normale operaties van
de regering van de V.S. of de militairen, minder nog van NASA. In plaats
daarvan lijkt het het product te zijn van wat Dolan eerder “breakaway
civilization” heeft genoemd, een radicaal geavanceerde en toenemend
gescheiden structuur, dat toegang heeft tot geheime wetenschap en
gegevens, die aan de rest van ons worden onthouden. Bewerkt vanuit zijn
klassieke lezing tijdens de “Secret Space Program and Breakaway
Civilization conference” te San Mateo, wordt dit u aangeboden als een deel
in de Richard Dolan Lezingen-Serie.25
Wat we nodig hebben als mensheid, is daarom niet een WegBreekBeschaving, maar een WegBreek-Bewustzijn, zoals bijvoorbeeld Robert
Morningstar het stelde helemaal aan het einde van zijn presentatie op
28 juni, tijdens de tweedaagse conferentie "Secret Space Program
2014" in San Mateo, California, Noord-Amerika.26 Een WegBreekBewustzijn, die wegstapt van het honderden tot duizenden jaren
gemanipuleerde idee dat "Alle mensen gelijk zijn, maar sommigen meer
gelijk zijn dan anderen". Met dit WegBreek-Bewustzijn zullen niet alleen
nieuwe en heel oude ideeën, theorieën en fantasieën en mogelijkheden
in beeld komen, maar die zullen ook eindelijk eens een kans krijgen
uitgewerkt te worden. En die ideeën kunnen ons allen, als één
mensheid, op de weg zetten naar die Type I-Beschaving, de eerste stap
op Kardashev’s Schaal en naar een daadwerkelijke Planetaire Ethiek.
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De vraag op dit moment is niet alleen hoe we het gaan bereiken om
mensen buiten-de-doos van de Aarde te plaatsen, maar ook waarom
precies. Alle ideeën van Ruvkun, Church, Steltzner en Venter gaan niet
daadwerkelijk over ruimteverkenning door de Mens (Ik) als MiddelPunt
persoonlijk en zelfs niet over het zo lang en zo plezierig mogelijk
kunnen overleven en voortbestaan van de huidige Mens (Ik) als
MiddelPunt buiten-de-doos van de Aarde, noch over hoe als mensheid in
staat te worden zo lang en zo plezierig mogelijk te blijven leven binnende-doos van de Aarde. Als we niet in staat zijn om die laatste prestatie
te bereiken, zouden hun ideeën slechts een mogelijke continuering van
menselijk leven op andere planeten betekenen, maar in wat voor vorm?
Hun ideeën gaan feitelijk niet alleen over het bevruchten van andere
planeten met "menselijke kolonisten", maar meer nog over het creëren
van geheel nieuwe soorten, misschien intelligent, misschien niet,
gebaseerd op de menselijke soort, en compleet aangepast aan de
specifieke Omgevingen van deze planeten, geaardevormd of niet. Het
gaat zeker niet over hoe de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt zich
voorstellen hoe hun nakomelingen op zekere dag elders in het
universum zullen leven en overleven. Voor mij als leek een beetje
verder fantaserend dan deze wetenschappers, roept het het beeld op
van bijvoorbeeld de zogenaamde Grijzen, die dan mogelijk als onze
nakomelingen naar de Aarde komen. Niet alleen door de ruimte, maar
mogelijk ook door de tijd. Misschien komen ze van een vooralsnog verre
toekomst, om hier en nu het voor hen benodigde D.N.A.-materiaal te
vinden en te kunnen herstellen door zichzelf met ons, hun zogenaamde
voorouders, te kruisen. Die fantasie is niet waanzinniger dan de theorie
van 80 jaar geleden om materie uit licht te creëren. Ze gaan beide over
Energie en hoe de soorten en vormen daarvan te kunnen gebruiken en
toe te passen.
De fantasieën van Ruvkun, Church, Steltzner en Venter zijn zo
vergezocht, dat zij niet uitgeprobeerd zouden moeten worden in de
Type 0-Beschaving, die wij als mensheid nog altijd zijn. Wij zijn verre
van één mensheid werkend aan dezelfde doelen van samen-leven,
samen-werken en vooral van het samen-delen van de energieën van
onze planeet. Doelen die ons verstandiger zullen laten denken, voelen
en handelen en vooral zonder de haast, veroorzaakt door concurrentie
en kapitalisme. Pas met een Planetaire Ethiek, die ook daadwerkelijk
wordt toegepast, kunnen we als mensheid gaan denken, voelen en
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handelen met betrekking tot wat onze volgende stappen zullen zijn in
het meest fantastische doel ooit om te bereiken: Een mensheid levend
in een omgeving van energieën, die ons zo lang en zo plezierig mogelijk
zal laten leven, misschien zelfs voor altijd.
Op dit moment werken we elkaar tegen, leven we langs elkaar heen en
delen we absoluut niet samen. Het gehele gedrag van de Mens (Ik) als
MiddelPunt is gebaseerd op het recht van de winnaar, degene die de
meeste bezittingen weet te vergaren met behulp van de kapitalistische
economie. Een economie, die in de mensheid een spagaat van bizarre
proporties heeft veroorzaakt tussen Mensen (Ik) als MiddelPunt, die nog
vrijwel in een niet-getechnologiseerde, niet-kunststoffen en nietkunstmatige Omgeving leven en Mensen (Ik) als MiddelPunt, die in een
bijna volkomen getechnologiseerde, kunststoffen en kunstmatige
Omgeving leven. En tussen Mensen (Ik) als MiddelPunt, die van nog
geen euro per dag moeten zien te leven en overleven en Mensen (Ik)
als MiddelPunt, die letterlijk als de pathetische en afschuwelijke
Dagobert Duck van Disney kunnen verzuipen in multimiljarden euro’s.
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Vragen die wij moeten stellen zijn: Blijven wij, Mensen (Ik) als
MiddelPunt, ideeën als die van Ruvkun, Steltzner, Venter en Nestlé
eenvoudigweg los van elkaar laten uitwerken, omdat het gedaan kan
worden? Ongeacht de consequenties? Of gaan wij ze uitwerken vanuit
een wereldwijd toegepaste, gemeenschappelijkheid? Is het bijvoorbeeld
niet eens tijd voor een ethische basis, vanwaaruit we starten? En wat
dient die ethische basis te zijn? En, wat voor werkelijkheid wordt er
geschapen en toegevoegd aan de Totale Werkelijkheid zonder die
wereldwijde, gemeenschappelijke basis? Denkt er één Mens (Ik) als
MiddelPunt ooit wel eens daadwerkelijk na over de gevolgen voor de
toekomstige generaties van Mensen (Ik) als MiddelPunt en dan niet
alléén over die voor de eigen kinderen, voor de eigen zogenaamde
landgenoten, voor de eigen zogenaamde geloofsgenoten, maar over de
gevolgen voor letterlijk elke Mens (Ik) als MiddelPunt op Aarde?
MOGELIJKHEID II:
ALLEEN VANUIT WEL ZIJN KAN EEN GEZONDE VAART,
EEN WELVAART ONTSTAAN27
Enkele jaren voor ik mijn eindscriptie voor de Sociale Academie
schreef, schreef ik het volgende gedichtje:
Zie de atomen
De atomen dromen
De atomen dromen ons
En wij?
Wij vernietigen de atomen
Dat is kort gezegd de weg, die de zogenaamd westerse, modern
materialistisch specialistisch wetenschapsbedrijvende Mens (Ik) als
MiddelPunt volgt sinds de Wetenschappelijke Revolutie in Europa. Alle
kennis heeft niet geleid tot de vooruitgang van de gehele mensheid.
Het heeft eerder geleid tot het stelselmatig en steeds versnellende
afbreken van letterlijk alles op Aarde. En de zogenaamde vooruitgang
is slechts bestemd voor kleine kliekjes en groeperingen van Mensen
(Ik) als MiddelPunt, van enkele families en stammen tot enkele,
zogenaamde landen en unie’s van landen. Het is alleen een
“vooruitgang” voor zogenaamd geprivilegeerde Mensen (Ik) als
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MiddelPunt, ten koste van alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt. En
het is gebaseerd op agressie als zogenaamd middel tot beschaving en
een op agressie gebaseerde economie, die alleen de geprivilegeerde
Mensen (Ik) als MiddelPunt ten goede komt. Kan het ook anders?
Om zich weer één te voelen en te weten met Al-het-andere heeft de
Mens (Ik) als MiddelPunt met zijn zelfbewustzijn grofweg twee
mogelijkheden. De eerste is te proberen alles in Al-het-andere, zijn
gehele (leef)Omgeving en daar voorbij, naar zijn eigen hand te zetten,
volkomen onder contrôle te krijgen en zó te beHEERsen en
overHEERsen, dat alles hem en hèm alléén gehoorzaamt en hem en
hèm alléén daarmee een zo lang en zo plezierig mogelijk leven biedt.
Dit door gebruikmaking van een WINNE-WINNE-WINNE-economie, om
steeds sneller en sneller te ontwikkelen op slechts enkele
specialistische terreinen zonder enig respect, zonder zelfs enige
aandacht voor Al-het-andere om hem heen. Of dat nu levende of
levenloze natuur is of welke andere Mens (Ik) als MiddelPunt op Aarde
dan ook. Het is de mogelijkheid, waarbij het er vooral en bovenal om
gaat het leven zo lang en zo plezierig mogelijk te maken voor zichzelf
en voor de kleine en grotere groeperingen van Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die het meest dicht bij hem lìjken te staan. Daarbij
tegelijkertijd leven in één speciale Omgeving, lìjkt grote voordelen te
hebben, ook al be-perkt en be-paalt het de Mens (Ik) als MiddelPunt
zowel materialistisch als spiritualistisch binnen strikte grenzen. Één
zo’n groot voordeel, de meest rijk van belang zijnde voor vele Mensen
(Ik) als MiddelPunt, is dat er geen rekening hoeft te worden gehouden
met de rest van de mensheid. Behalve dan door te proberen ook hun
(leef)Omgeving in eigen handen te krijgen en al hun energiebronnen of
grondstoffen, van mineralen, planten en dieren tot de arbeidsEnergie
van die andere Mensen (Ik) als MiddelPunt (de productiefactoren voor
de kapitalistische economie). Met minder Mensen (Ik) als MiddelPunt is
het ook veel gemakkelijker om de fantasieën, ideeën, theorieën en
meningen niet alleen be-perkt te houden, maar ook om de eigen bepaalde en be-perkte daarvan in de praktijk te propageren, vast te
leggen en uit te voeren. Die zijn tenslotte gericht op “beter maken” en
zelfs “verbeteren”. Maar dat natuurlijk alleen voor zichzelf en het eigen
“gekozen volk”. Door de eigen fantasieën, ideeën, theorieën en
meningen, de eigen specialismen zal tenslotte iedereen, de gehele
mensheid er op vooruitgaan, wordt voort-durend gepropageerd door de
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Mens (Ik) als MiddelPunt: “Wij werken voor “het grotere goed” en wat
wij doen is voor jullie “bestwil”. Dus volg ons nu maar en wacht maar
af. Maar eerst… wel, we hebben natuurlijk wel middelen en energie
nodig. Dus die moet je maar geven en anders nemen we het je gewoon
af.” In het vorige hoofdstuk heb ik, voornamelijk met voorbeelden,
aangegeven hoe de Mens (Ik) als MiddelPunt de weg van deze
mogelijkheid ingeslagen is.
De tweede mogelijkheid is dat de Mens (Ik) als MiddelPunt zoveel
mogelijk daadwerkelijk met Al-het-andere om hem heen, waaronder
elke, individuele medeMens (Ik) als MiddelPunt, probeert samen-televen, samen-te-werken en samen-te-delen. Dat begint bij de meest
rijk van belang zijnde vraag voor de Mens (Ik) als MiddelPunt: Zijn wij
in staat een daadwerkelijk menselijke beschaving te creëren? Of blijft
het bij zogenaamde beschavinkjes, bestaande uit een flinterdun,
vlagvertonend, driedelig maatkostuum of een andere habijt (op basis
van de laatste modetrend), waaronder de agressie naar elke, andere,
kleine en grotere kliek oftewel groepering Mensen (Ik) als MiddelPunt
verhuld en verborgen gereed ligt?
Het antwoord op de eerste vraag is: JA! We zijn daartoe in staat. Het
vraagt nog wel een aantal generaties van alle Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die daaraan werken. Generaties van Mensen (Ik) als
MiddelPunt, die wereldwijd niet pas ná of naast, maar vóóraf aan
specialismen van nationaliteits-, spiritualiteits-, materialiteits- en
andere geloven ook van meet af aan kennis en kunde worden
onderwezen over wat de voordelen en regels zijn van een Planetaire
Ethiek en van een Planetaire Economie. En wat dat betekent voor elke,
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, voor de mensheid als geheel en
voor de Aarde. Deze kennis en kunde moet niet aangeboden worden
van uit die specialistische nationaliteits-, spiritualiteits-, materialiteitsen andere geloven, om zo opnieuw te “bewijzen” dat de “eigen”
specialismen beter zijn dan die van anderen, maar omgekeerd.
Laten we eens kijken naar wat er nodig is voor deze tweede
mogelijkheid. Of beter… naar wat er juist niet voor nodig is!

332

WonderWegenWandelaars
DE NOOD-ZAAK VAN ONT-SPECIALISEREN
De voorgaande delen kort samen-vattend, mag duidelijk zijn geworden
dat Energie, Omgeving en de Mens (Ik) als MiddelPunt, de enige drie
verschijnselen zijn die nood-zaak zijn voor elke, individuele Mens (Ik)
als MiddelPunt op Aarde en daarmee dus basis dienen te vormen voor
een Planetair Menselijke Beschaving. Meer dan deze drie basisverschijnselen zijn niet nodig. Het geloof in een god is niet nodig. De
wetenschap van een Oerknal is niet nodig. Geen enkele kosmogonie is
in feite nood-zaak. Be-grijpen en voelen, dat wij Mensen (Ik) als
MiddelPunt uit louter energieën bestaan, dat onze Omgeving, Al-hetandere daar ook uit bestaat en dat Energie dus beide als verschijnsel
mogelijk maakt, is voldoende basis om een eerste, èchte menselijke
beschaving mee op te bouwen.
De vraag is: Hoe kan de Mens (Ik) als MiddelPunt ooit bereiken wat zij
zich wenst, ooit haar basisbehoefte bevredigen en tegelijkertijd beide
Energie-evenwichten, die van zichzelf, haar binnenOmgeving, en die
van rondom haar, haar buitenOmgeving zoveel mogelijk behouden?
Het antwoord voor de 7,5 miljard Mensen (Ik) als MiddelPunt, die thans
samen de gehele planetaire Omgeving Aarde bevolken, ligt in een
gezamenlijke ethiek, een Planetaire Ethiek. Dat is zelfs pure nood-zaak.
We zijn WonderWegenWandelaars. We leven als zelfbewustgeworden
wezens in een universum en een Totale Werkelijkheid van oneindige
mogelijkheden. We hebben als zelfbewust en daarmee tegelijkertijd
ook Al-het-andere bewust geworden vorm van leven alle
mogelijkheden van het Verschijnsel Energie voor handen om onszelf als
Verschijnsel Mens en het Verschijnsel Omgeving zo bij te stellen en te
wijzigen, dat beide zo lang mogelijk bestaan. De basisbehoefte van
zolang en zo plezierig mogelijk leven prevaleert ten alle tijden boven
elke vorm van specialistisch materialistische en specialistisch spiritualistische geloven, meningen, theorieën, fantasieën en aannames. Het
zijn deze basisbehoefte en deze drie verschijnselen waarop een
daadwerkelijke, eerste, èchte menselijke beschaving dient te worden
gebouwd. Een beschaving, die ons als mensheid in haar geheel en die
elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt daarin niet alleen zo lang,
maar ook zo plezierig mogelijk kan laten leven.
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Zoals Nikola Tesla aangaf in zijn artikel “The Problem of increasing
Human Energy - With special references to the harnessing of the Sun’s
energy” is de Mens (Ik) als MiddelPunt niet alleen onlosmakelijk
verbonden met elke andere Mens (Ik) als MiddelPunt, maar vormt zij
ook een geheel met Alles. Hij beschrijft, dat hij zijn basisbehoefte van
zo lang en zo plezierig mogelijk te leven daarom niet kan ervaren,
zolang zijn ergste vijand nog pijn en onrecht wordt aangedaan:
Als we spreken over de mens, hebben we een voorstelling van de mensheid
als een geheel, en alvorens wetenschappelijke methodes toe te passen op
het onderzoek van zijn beweging dienen we dit te accepteren als een fysiek
feit. Maar kan iemand hedentendage betwijfelen dat al de miljoenen van
individuen en al de ontelbare typen en karakters één entiteit, één eenheid
vormen? Hoewel vrij om te denken en te ageren, worden we, gelijk de
sterren aan het firmament, bijeen gehouden door onscheidbare bindingen.
Deze bindingen kunnen niet gezien worden, maar we kunnen ze voelen. Ik
snijd mijzelf in de vinger en het doet mij pijn: Deze vinger is een deel van
mij. Ik zie een vriend in pijn, en het doet ook mij pijn: Mijn vriend en ik
zijn één. En nu zie ik een vijand neergeslagen, een klont materie waar ik
van alle klonten van materie in het universum het minst om geef en nog
altijd doet het mij verdriet. Bewijst dit niet dat elk van ons slechts een deel
is van een geheel?28
In feite hebben alle Mensen (Ik) als MiddelPunt dezelfde droom. Een
droom over een vredevol en rustig leven. Die droom vraagt om een
Planetaire Ethiek en een Planetaire Economie. Beide beginnen bij ontspecialisering en als gevolg daarvan ook ont-haasting, wat weer leidt
tot ont-spanning. Ont-specialisering wil zeggen, dat wij specialisaties
en specialismen niet langer als de ultieme doelen beschouwen noch als
de ultieme middelen om samen-te-leven, samen-te-werken en vooral
ook om samen-te-delen. Ja, specialisering blijft bestaan. Elke Mens (Ik)
als MiddelPunt kan niet anders dan zich op enkele terreinen en
gebieden van de Totale Werkelijkheid richten en het levert de meeste
Mensen (Ik) als MiddelPunt ook plezier op om dat te doen. En ja,
specialiseren blijft nodig. Hoe anders kunnen wij als mensheid met
onze basisbehoefte als doel, dit zoveel mogelijk voor elke, individuele
Mens (Ik) als MiddelPunt tot werkelijkheid maken en toch, zoals
gezegd, zowel de binnenOmgeving van de Mens (Ik) als MiddelPunt zo
lang en plezierig mogelijk behouden en de buitenOmgeving zo lang en
plezierig mogelijk behouden?
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Maar een Planetaire Ethiek en een Planetaire Economie dienen niet
gebaseerd en gebouwd te worden op specialisaties en specialismen en
daarmee op zogenaamd speciale Mensen (Ik) als MiddelPunt, die
daarmee verheven worden tot vele malen rijker van belang te zijn dan
alle andere Mensen (Ik) als MiddelPunt. In feite dienen we 180 graden
gedraaid te gaan leven. Specialisaties en specialismen dienen voort te
komen uit en gebouwd te worden op een Planetaire Ethiek en een
Planetaire Economie en daar ten dienste van te worden gebezigd. Zij
dienen ondergeschikt te zijn en te blijven aan het algemene doel, het
bevredigen van de basisbehoefte van de Mens (Ik) als MiddelPunt,
gelijktijdig rekening houdend met al het andere leven en de Omgeving.
Ont-specialiseren wil zeggen, dat wij allerlei be-palende en beperkende specialisaties los-laten. Wat niet per se betekent weg gooien.
We dienen ze onder andere los te laten, omdat vele ervan leiden tot
enorme verspilling van allerlei soorten en vormen van Energie, omdat
vele ervan leiden tot volledige afbreking van vele, kleine en grotere
Omgevingen op de planeet Aarde, wat ten koste gaat van vele soorten
en vormen van leven, en omdat vele ervan leiden tot nodeloze
armoede, slavernij, moord en doodslag.
Ont-specialiseren wil zeggen, dat we gaan be-grijpen dat allerlei bepalende en be-perkende specialisaties ons als mensheid en zelfs als
individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt niet daadwerkelijk vooruit
helpen, maar eerder ons vast-houden, vast-zetten en ankeren, veelal
afhankelijk van de plek waar wij zijn geboren en wat de norm(aal)verdeling daar is, waarin we worden opgevoed en opgeleid. Het wil
zeggen, dat we gaan be-grijpen dat wij lands- en geloofsgrenzen
dienen los te laten. Deze grenzen zijn restrictief op twee manieren. Ten
eerste mogen de meeste Mensen (Ik) als MiddelPunt van het ene
zogenaamde land en geloof niet echt communiceren en daarmee
informatie uitwisselen met Mensen (Ik) als MiddelPunt van andere,
zogenaamde landen en geloven. Waarom niet? Omdat dat wel eens kan
leiden tot het tegenwerken en zelfs opheffen van de tweede restrictie.
De restrictie dat de Mens (Ik) als MiddelPunt binnen het zogenaamde
eigen land en geloof zich niet mag uitspreken over wat een kleine kliek
van zogenaamde lands- en geloofsgenoten voor hen als regel, plicht,
gebod en wet verzint, vast-legt en probeert te handhaven. Hieraan
vast-houden is kleine en grotere groeperingen Mensen (Ik) als
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MiddelPunt vast-houden in kleine en grotere Omgevingen ten gunste
van kleine kliekjes Mensen (Ik) als MiddelPunt en ten koste van alle
andere Mensen (Ik) als MiddelPunt.
Ont-specialiseren wil zeggen, het los-laten van het (be)merk(ens)waardige idee dat een be-paalde en be-perkte groepering aan functies
en beroepen rijker van belang zijn dan andere: Politicus, koning, imam,
priester, paus, keizer, president, maharadje, kalief, rechter, fabriekseigenaresse, “manager”, generaal, admiraal, bekende televisiepersoon,
actrice, schaatsenrijdster en voetballer worden als rijker van belang
gepropageerd dan agrariër, verpleegster, melkboerin, schooljuffrouw,
vakkenvuller, lopende band-werknemer en schoenmaker. Alle
beroepen, alle functies, zijn in feite even rijk van belang. Want waar
haalt de politicus zijn driedelige kostuum met strotdas anders vandaan
dan bij de kleermaker en hoe kan de koning een glas melk drinken als
een veeboer geen koeien melkt en een glasblazer niet dat glas maakt?
Specialisering is in feite bedoeld, om niet alleen Mensen (Ik) als
MiddelPunt te laten doen, waar zij plezier bij ervaren, maar ook om
elkaar als daadwerkelijke beschaving aan te vullen en de ruimte te
geven om zichzelf als Mens (Ik) als MiddelPunt te kunnen ontwikkelen.
Specialisering is niet bedoeld om zo snel en haastig mogelijk be-paalde
beroepen en functies na te jagen, om daarmee zoveel mogelijk geld en
daarmee bezit te vergaren. Specifieke hoeveelheden aan geld en bezit
behoren niet vast-gelegd en geankerd te worden aan specifieke
functies en beroepen. Oftewel, de arbeidsEnergie van een boerin per
uur is evenveel euro per uur waard als die van een koning of president
van één of ander land. En geen eurocent minder.
Ont-specialiseren leidt tot ont-haasten. En ont-haasten leidt tot meer
ont-spannen en daarmee weloverwogen keuzen, gemaakt door zowel
elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt als door de gehele mensheid.
Ont-haasten kan alleen op basis van een economie, die zich niet richt
op pres-tige (gebaseerd op pres-taties (onder druk bereikte
resultaten)), status, aanzien, macht en pracht en praal. Maar onthaasten en daarmee ont-spannen kan alleen op basis van een
economie, die elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt wereldwijd als
gelijk beschouwd in alle opzichten en hun arbeidsEnergie van exact
gelijke waarde.
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Kortom: Een Planetaire Ethiek en een Planetaire Economie dienen nooit
en te nimmer gebouwd te zijn op basis van een hiërarchie. Hiërarchiën
zijn altijd specialistisch en stellen altijd, dat sommige Mensen (Ik) als
MiddelPunt meer gelijk zijn dan anderen, oftewel rijker van belang zijn
dan anderen.
DE BASISELEMENTEN VOOR EEN PLANETAIRE ETHIEK
Een daadwerkelijke en èchte beschaving van de Mens (Ik) als
MiddelPunt begint bij een Planetaire Ethiek. Een ethiek die geldt voor
elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, maar ook voor de gehele
Omgeving Aarde. Vele Mensen (Ik) als MiddelPunt begrepen en
begrijpen dit, waaronder Marx, Tesla en De Chardin. En er zijn al vele
pogingen gedaan om de regels voor een dergelijke Planetaire Ethiek
vast te leggen, waaronder de “Universele Verklaring voor de Rechten
van de Mens” van 1948. Maar deze rechten beginnen niet bij wat elke,
individuele Mens (Ik) als MiddelPunt daadwerkelijk letterlijk gemeen
heeft met elke, andere, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt. Dat zijn
de basisbehoefte: Zo lang en zo plezierig mogelijk te leven, en de drie
basisverschijnselen: Het Verschijnsel Energie, het Verschijnsel
Omgeving en het Verschijnsel Mens zelf. Sterker nog, de “Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens” bijvoorbeeld gaan alleen over
het Verschijnsel Mens, niet over de andere twee basisverschijnselen.
En alle rechten en ethische regels in die verklaring bieden erg veel
ruimte aan bepaalde specialismen en speciale groeperingen om zich als
rijker van belang te profileren en te propageren, terwijl de verklaring
andere specialismen en speciale groeperingen niet eens noemen.
Zo beginnen de “Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens”
in het eerste artikel al direct met het verHEERlijken van de mannelijke
Mens (Ik) als MiddelPunt boven de vrouwelijke. Er staat:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij
zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in
een geest van broederschap te gedragen.29
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Waarom “geest van broederschap”? Waarom geen “geest van
menszijn”, wat in ieder geval wat minder mannelijkheid verheffend is?
En hoe komt het dat het overal gaat om “hij” en “zijn” en dat “zij” en
“haar” alleen in die gevallen dat het niet anders kan, als termen
toegepast worden.
En er staat met betrekking tot het gezin:
Artikel 16
…
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de
maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de
Staat.30
Wie heeft be-paald en be-perkt, dat het gezin de “natuurlijke
groepseenheid” is en daarom de “fundamentele groepseenheid” moet
zijn?
De daadwerkelijke basiselementen voor een èchte menselijke
beschaving dienen niet op specialismen en specialistische geloven te
zijn gebaseerd. Maar op wat elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt
daadwerkelijk gemeen heeft met elke, andere individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt. En letterlijk elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt heeft
de volgende ervaringen gemeen:
Er is Energie en er is een Omgeving en (Ik) ben er zelf. En
(Ik) heb mijn Omgeving nodig, omdat daar de soorten en
vormen van Energie te vinden zijn, om mijn eigen noodzakelijke levensenergieën te kunnen verzekeren en
bevredigen. En (Ik) heb die Omgeving nodig om de
onbruikbare energieën weer aan af te geven. Oftewel (Ik)
heb Energie en mijn Omgeving nodig om zo lang en zo
plezierig mogelijk te kunnen leven. (Ik) ervaar plezierig
leven, wanneer mijn (leef)Omgeving ook plezierig is, en
wanneer de vormen van leven in die (leef)Omgeving ook
plezier ervaren. (Ik) heb Angst om deze basisbehoefte
verminderd en zelfs beëindigd te zien worden. (Ik) ben
Nieuwsgierig naar hoe (Ik) deze basisbehoefte “beter kan
maken” en “verbeteren”.
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Dit geldt trouwens niet alleen voor de Mens (Ik) als MiddelPunt, dit
geldt voor elke vorm van leven. Als Mens (Ik) als MiddelPunt willen we
allemaal zo lang mogelijk leven. We willen ook allemaal zo plezierig
mogelijk leven. We willen genieten van Alles, dat wil zeggen van
onszelf en van Al-het-andere om ons heen. We willen genieten van wat
we zien, van wat we horen, van wat we ruiken, van wat we proeven,
van wat we voelen en zelfs van het door elkaar gegooid worden van
ons evenwicht. We willen genieten van wat onze zintuigen, daarmee
letterlijk óók onze zinnen, ervaren. We willen dat onze zintuigen voortdurend gestreeld worden, geprikkeld.
De vraag is heel eenvoudig: Hoe gaan wij gezamenlijk, als mensheid
om met deze drie verschijnselen? En hoe gaan wij gezamenlijk, als
mensheid om met de basisbehoefte van elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt om zo lang en zo plezierig mogelijk te leven? Uit het
beantwoorden van deze vragen kunnen de basisregels voor een
Planetaire Ethiek gevonden worden.
ENKELE BASISREGELS VOOR EEN PLANETAIRE ETHIEK
De basisregels van een Planetaire Ethiek hoeven niet ingewikkeld te
zijn. Noch zijn er zeer veel regels voor nodig, als allerlei specialismen
er geen onderdeel van uit maken. Kort gesteld: Een Planetaire Ethiek
ontwikkelen heeft meer te maken met het afbouwen en beëindigen van
allerlei schijn-nood-zaken dan met het weer toevoegen van nieuwe
regels. Het heeft zoals gezien veel meer te maken met het los-laten
van allerlei vooropgezette, vast-gestelde en vast-gelegde ideeën,
theorieën, geloven en “zeker-wetens” over wat de Totale Werkelijkheid
is, wat de bedoeling ervan is en hoe Mensen (Ik) als MiddelPunt zich
daarom moeten gedragen. Voorop staan de basisbehoefte: Zo lang en
zo plezierig mogelijk te leven. En de drie basisverschijnselen: Het
Verschijnsel Energie, het Verschijnsel Omgeving en het Verschijnsel
Mens zelf. Deze behoefte en verschijnselen staan volkomen los van
specialismen, zoals nationaliteit, ras, spiritueel en/of materialistisch
geloof. Ze behoren daarom als basis ook boven en vóór elke vorm van
specialisme uit te gaan. Zijn specialismen en specialisaties nodig? Ja.
Maar ze mogen nooit en te nimmer de Planetaire Ethiek en de
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Planetaire Economie be-palen en be-perken, die nood-zaak is voor de
Mens (Ik) als MiddelPunt, zowel als haar Omgeving, de Aarde zelf.
Wat zijn de meest belangrijk uit te werken punten voor de mensheid
om een eerste, èchte menselijke beschaving te bereiken? Waar dient
een Planetaire Ethiek rekening mee te houden? Waar zou een
Planetaire Ethiek op gebouwd kunnen worden?
1. 100% rekening houdend met de planeet Aarde, al haar levensvormen en haar biosfeer, als eerste en meest belangrijke Omgeving
voor de Mens (Ik) als MiddelPunt, elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt de onvervalste en daadwerkelijke mogelijkheid bieden
om zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen;
2. Afgeleid van 1. alle vormen en soorten van Energie eerlijk en gelijk
verdelen en daadwerkelijk en open voor iedereen op zoek gaan naar
nieuwe vormen en bronnen van Energie, die bruikbaar zijn voor de
gehele mensheid, zonder nadelige gevolgen te hebben voor onze
Omgeving Aarde;
3. Afgeleid van 1. en 2. Het afbouwen van elke vorm van economie
gericht op zogenaamd geprivilegeerde, ook wel “exceptionele”
Mensen (Ik) als MiddelPunt en het opbouwen van een economie met
als
basis
een
Wereldwijd
Onvoorwaardelijk
BasisInkomen
(W.O.B.I.), zodat elke op onze planeet geboren Mens (Ik) als
MiddelPunt zo lang en zo plezierig mogelijk kan leven en in vrijheid
kan meewerken aan een gezamenlijke en daadwerkelijke
vooruitgang voor iedereen;
4. Vanuit bovenstaande onszelf vanaf de Aarde gaan verspreiden naar
andere delen van ons Universum.
Kijken we naar het voor de Mens (Ik) als MiddelPunt meest rijk van
belang zijnde verschijnsel, haarzelf, dan is haar basisbehoefte: Zo lang
en zo plezierig mogelijk te leven. Maar zij dient zich daarbij te
realiseren dat zowel het Verschijnsel Omgeving als het Verschijnsel
Energie even rijk van belang zijn als zijzelf. Zonder deze bestaat zij
eenvoudig niet. De Mens (Ik) als MiddelPunt is voor haar basisbehoefte
afhankelijk van een eigen, directe (leef)Omgeving en van vormen en
soorten van Energie. Alleen daarin en daarop kan zij groeien en zich
verder ontwikkelen. Wat in energetische termen neer komt op een
goede balans van de 8 in het vorige deel genoemde basisbewegingen
van Energie in haar eigen lichamelijke Omgeving zowel als direct
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daarbuiten: Energie-bronnen, energie-inlading, energie-omzetting,
energie-transport, energie-opslag, energie-distributie, energie-verbruik en energie-uitlading. Die balans kan door de Mens (Ik) als
MiddelPunt worden bereikt en in stand gehouden door wat bekend
staat als de Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften, die voortkomen uit
de basisbehoefte van zo lang en zo plezierig mogelijk te leven.
De Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften bestaan uit schoon
drinkwater, gezonde lucht met voldoende zuurstof, voedsel, een veilige
Omgeving voor rust, de mogelijkheid tot voldoende beweging in de
vorm van arbeid, sport en andere activiteiten, een goede zorg voor de
gezondheid, recht op goed onderwijs en recht op voldoende vrije tijd
om zichzelf verder te ontwikkelen. Deze Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften dienen voor elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt in
gelijke en meer dan voldoende mate aanwezig te zijn voor gebruik,
ongeacht wie zij of hij is en ongeacht waar zij of hij leeft. Verplicht
opgelegde specialismen mogen op geen enkele manier deze Algemeen
Dagelijkse Levensbehoeften ondermijnen of taboe en/of verboden
verklaren voor welke Mens (Ik) als MiddelPunt dan ook. Deze Algemeen
Dagelijkse Levensbehoeften mogen dus voor geen enkele Mens (Ik) als
MiddelPunt be-paald en be-perkt worden door specialistisch spiritualistische noch door specialistisch materialistische geloven, theorieën,
ideeën, aannames en fantasieën. Ze vragen daarom een vorm van
economie, een Planetaire Economie, die niet gebaseerd is op een
WINNE-WINNE-WINNE-mentaliteit, maar op alle drie de basisverschijnselen. Ze vragen om een economie, die daarom ook geen
vreselijke haast vereist van de Mens (Ik) als MiddelPunt en die niet
leidt tot een wettelijk verplicht voort-durend gespannen en vaak zelfs
overspannen arbeidsEnergie gebruiken en verspillen door de Mens (Ik)
als MiddelPunt. En ze vragen om een economie, die niet psychologisch
gedwongen wordt vanuit godsdienst- en andere spiritualistische
geloven met zogenaamde vooruitzichten van een tot een na de dood
uitgestelde hemel als beloning en een hel als straf, waar geen enkel
bewijs voor is, noch vanuit meer materialistische geloven van een
hemel op Aarde in de vorm van macht, status, aanzien en veel, veel
bezit en geld als je maar vreselijk hard werkt en een hel op Aarde in de
vorm van armoe, marginalisering en bezit zijn van anderen als je niet
hard genoeg werkt. Het idee, de fantasie, de theorie dat de Mens (Ik)
als MiddelPunt weinig tot niets zal doen als zij geen spirituele of
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materiële beloning of straf in het vooruitzicht heeft, is sinds de
zelfbewustwording van de Mens (Ik) als MiddelPunt mis(ge)bruikt. Het
uit zich in dienmodellen en verdienmodellen. De eerste zijn vooral
spiritualistisch met beloften van hemel en hel na de dood, de tweede
zijn materialistisch met beloften van veel bezit of bijna geen enkel bezit
tijdens het leven. Beide speculeren op de basisbehoefte van de Mens
(Ik) als MiddelPunt door de Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften te
manipuleren. De Mens (Ik) als MiddelPunt heeft noch een spiritualistisch dienmodel nodig, noch een materialistisch verdienmodel. Een
iedere Mens (Ik) als MiddelPunt, die dat wel nodig heeft staat niet op
zijn eigen benen, is niet zelfstandig en draagt daarmee zijn eigen
verantwoordelijkheid over aan anderen. Zij leeft nog altijd meer vanuit
haar instinctmatige en reflexmatige bewustzijn dan vanuit haar
zelfbewustzijn. Spiritualistische dienmodellen en materialistische
verdienmodellen be-palen en be-perken elke, individuele Mens (Ik) als
MiddelPunt in haar mogelijkheden, haar ontwikkeling en onderdrukken
haar recht om haar eigen talenten te ontdekken, te onderzoeken en te
ontwikkelen. Ze dwingen Mensen (Ik) als MiddelPunt slechts tot jagen
en jachten naar het bereiken van opgelegde doelen, die ten koste gaan
van de eigen ontwikkeling, de Omgeving en van andere Mensen (Ik)
als MiddelPunt. Alleen een Wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen,
dat absoluut niet gebaseerd is op de kapitalistische economie kan de
Mens (Ik) als MiddelPunt exact gelijke Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften bieden zonder pressie en repressie.
De basisregels van een Planetaire Ethiek vragen om het uit eigen vrije
wil, en ja, het eigen ego, willen meewerken aan een beschaving, die
daadwerkelijk bestaat uit samen-leven, samen-werken en samen-allesgelijk-delen. Maar heel terecht zullen Mensen (Ik) als MiddelPunt dat
alleen doen als er ook daadwerkelijk sprake is van samen-werken en
samen-alles-GELIJK-delen. Van jongsafaan wil elke, individuele Mens
(Ik) als MiddelPunt zo snel mogelijk meedoen met hun ouders en
ouderen. De Mens (Ik) als MiddelPunt is niet lui van nature. Beter
gezegd, hij is niet luier dan de meeste andere levensvormen met wie
hij de Aarde deelt. Het is in feite de extreme haast, die voortkomt uit
de WINNE-WINNE-WINNE-mentaliteit van de kapitalistische economie,
die hem dwingt om zijn arbeidsEnergie op overdreven en overspannen
wijze verplicht te gebruiken en zelfs op te gebruiken, die de indruk
wekt en propageert dat de Mens (Ik) als MiddelPunt lui is, als hij dat
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niet naar voldoening doet van kleine kliekjes Mensen (Ik) als MiddelPunt.
Kortom: Welke Mens (Ik) als MiddelPunt heeft er nu echt plezier als zij
moet leven in een zogenaamde beschaving, waar velen van haar
mede-Mensen (Ik) als MiddelPunt nauwelijks tot niets voor de
Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften tot hun beschikking hebben,
terwijl enkele anderen er letterlijk in verzuipen? En waarin bijna elke
dag tot Energieverslindende en -verspillende overspanning leidt? Is het
daarom niet tijd dit soort praktijken voorgoed te beëindigen?
UITLEIDING
Heeft u de antwoorden gevonden op de drie vragen, die ik u stelde aan
het einde van de inleiding?
1. Kan een Mens bestaan zonder Omgeving?
2. Kan een Omgeving bestaan zonder ingebed te zijn in een grotere
Omgeving?
3. Bestaat er iets, wat dan ook, dat niet wordt veroorzaakt door en
opgebouwd is uit Energie?
En is het ècht zo rijk van belang om de antwoorden daarop zeker te
weten of er anders maar één of ander geloof verplicht aan vast te
hechten? Of is het veel rijker van belang om zonder antwoorden daarop
binnen wat er in voort-durende beweging en dus verandering is op een
plezierige manier met elkaar en Al-dat-andere om te gaan en te proberen dat voor een ieder even plezierig en even langdurend te maken?
Laten we eerlijk zijn: We zijn WonderWegenWandelaren. We hebben
geen idee waarom we er zijn, noch waarom Al-het-andere er is. We
hebben echter wel oneindige mogelijkheden. En we kunnen met die
oneindige mogelijkheden een eerste, èchte beschaving opbouwen die
elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt verzekert van een zo lang en
een zo plezierig mogelijk leven. De mogelijkheden daartoe liggen in
drie verschijnselen, die elke Mens (Ik) als MiddelPunt ervaart en die
elke Mens (Ik) als MiddelPunt met elke andere Mens (Ik) als MiddelPunt
in de basis gemeen heeft: Zichzelf, de Omgeving en Energie. Vanuit
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deze drie verschijnselen kunnen een Planetaire Ethiek en Planetaire
Economie opgebouwd worden van daadwerkelijk samen-leven, samenwerken en letterlijk samen-delen.
En voor de toekomst: Misschien zou uiteindelijk zelfs een beschaving
kunnen worden opgebouwd, die bestaat uit twee bijna-perpetuüms
mobile. Twee bijna-perpetuüms mobile, die de Mens (Ik) als MiddelPunt
een bijna-eeuwig leven kunnen geven in het materiële universum. Een
bijna-perpetuüm mobile-Omgeving, die zij zelf is. En een bijnaperpetuüm mobile-Omgeving direct buiten haar en om haar heen, die
deel is van het materiële universum.
Na lang nadenken over hoe dit boekje af te sluiten is de onderstaande
tekst van een muzieknummer uit 1969 door de Moody Blues voor mij
het meest sprekende:
OUT AND IN
Gazing past the planets
Looking for total view
I've been lying here for hours
You've gotta make the journey out and in
Wonders of a lifetime
Right there before your eyes
Searching with this life of ours
You gotta make the journey out and in
Out and in, out and in
If you think it's a joke
That's all right
Do what you want to do
I've said my peace
And I'll leave it all up to you
Wonders of a lifetime
Right there before your eyes
Searching with this life of ours
You gotta make the journey out and in
Out and in, out and in
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If you think it's a joke
But that's all right
Do what you want to do
I've said my peace
And I'll leave it all up to you
Gazing past the planets
Looking for total view
I've been lying here for hours
You gotta make the journey, out and in
Out and in, out and in, out and in, out and in 31
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Noten en Verwijzingen
Alle webplekreferenties zijn helaas onderhevig aan veranderingen en
zelfs uitwissing. Ik heb daarom bij elke webplekreferentie de datum
toegevoegd, waarop ik de informatie er vond. In die zin, zijn boekdrukverwijzingen standvastiger, zeg maar meer op de aggregatietoestand “vaste stof” en het element “aarde” gebaseerd, terwijl de
electronische informatie veel meer vliebaar is geworden, veel meer
gebaseerd is op de aggregatie toestand “vloeistof” en het element
“water”.
1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Inleiding
Wikipedia, Franstalige, artikel “Le Phénomène humain”:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_hu
main (d.d. 26-05-17).
Werkelijkheid
Deckers, Kees, “Een duidelijker grip op het begrip Energie voor
het Welzijnswerk”, eindscripte Sociale Academie De Aemstelhorn,
Amsterdam,
oktober
1979-1980:
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index_htm_files/ScanScrip
tie%20Klein.pdf (d.d. 28-01-17).
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Open
systeem”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_systeem (d.d. 15-02-17).
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Gesloten
systeem”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesloten_systeem (d.d. 15-02-17).
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Complex
systeem”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Complex_systeem (d.d. 15-02-17).
Wikipedia, Nederlandstalige, artikel “Systeem (filosofie)”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(filosofie) (d.d. 15-02-17).
Deze definitie van mij over “monisme” is losjes gebaseerd op
hetgeen
ondermeer op de “Encyclo.nl
–
Nederlandse
encyclopedie”
wordt
beschreven:
http://www.encyclo.nl/begrip/monisme (d.d. 10-04-17).
Zie noot 6.
Deze definitie van mij over “dualisme” is losjes gebaseerd op
hetgeen
ondermeer op de “Encyclo.nl
–
Nederlandse
encyclopedie”
wordt
beschreven:
http://www.encyclo.nl/begrip/monisme (d.d. 10-04-17).
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10.
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12.
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14
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18.

19.
20.

21.
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Wikipedia,
Engelstalige,
artikel
“Akasha”:
https://en.wikipedia.org/wiki/Akasha (d.d. 17-02-17).
Ibid.
Deze definitie over “pluralisme” is losjes gebaseerd op hetgeen op
de Nederlandstalige Wikipedia staat in het artikel “Pluralisme
(filosofie)”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_(filosofie)
(d.d. 10-04-17).
Schulz, Charles M., “We staan achter je, Charlie Brown!”, Peanuts
9, vertaald door Ef Leonard, Zwarte Beertjes 1571, A.W. Bruna
en Zoon, Den Haag, 1974, I.S.B.N.: 90-229-1571-9.
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Kosmogonie”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmogonie (d.d. 10-06-17).
Wikipedia, Nederlandstalige, artikel “Hindoeïstische mythologie”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFstische_mythologie
(d.d. 12-06-17).
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Chaos
(Griekse
mythologie)”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaos_(Griekse_mythologie)
(d.d.
12-06-17).
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Ginnungagap”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ginnungagap (d.d. 12-06-17).
Wikipedia, Nederlandstalige, artikel “Scheppingsverhaal (Maori)”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheppingsverhaal_(Maori) (d.d. 1206-17).
Wikipedia,
Nederlandstalige,
artikel
“Taoïstisch
scheppingsverhaal”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFstisch_scheppingsverha
al (d.d. 12-06-17).
Wikipedia, Nederlandstalige, artikel “Allegorie van de grot”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_van_de_grot (d.d. 28-0717).
Van de webplek “Independent”, uit het artikel “Tech billionaires
convinced we live in the Matrix are secretly funding scientists to
help break us out of it” door Andrew Griffin, d.d. 6 oktober 2016:
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