Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

Op deze miljoenen jaren oude vruchtbare afzettingslaag,
werken zon en maan,
wind en regen,
miljarden bodembacteriën en micro-organismen samen.
Wijzelf - eveneens product van de natuur maar ook van geschiedenis, opvoeding en cultuur
zijn begenadigd deze processen in banen te mogen leiden.
In banen, die nog meer leven
en vooral levenskwaliteit geven.
De hoogheidswaanzin over onze werktuigen en machines,
informatie- en communicatietechnologie
wordt meer en meer tot zijn ware grootte herleid.
Meer en meer mensen realiseren zich,
dat ook deze dingen gewoon vormen zijn van gestolde arbeid,
ontsproten aan een lichaamskracht en een brein dat hen ook alleen
maar gegeven is,
dat zij ook eenvoudigweg een product zijn van natuur en cultuur.
Meer en meer mensen beseffen
dat ze zich nietig en klein deel mogen weten
van dit Groot Verhaal.
Een verhaal dat zij mogen en moeten verder zetten:
koesterend,
aarzelend nieuwe wegen zoekend,
opdat nog meer en beter leven mogelijk zou worden.
Mezelf en deze boerderij tracht ik
zoveel mogelijk in dit proces in te schakelen.

Twee opmerkingen vooraf:
Wat hier volgt, kan op een erg eenvoudig worden uitgelegd, in zes avonden bijvoorbeeld, maar
niet op een klein vouwblaadje. Daardoor is deze tekst erg gecondenseerd geschreven. Als je
proeft waarover het gaat en het spreekt je erg aan dan kan je nog altijd zien wat je met je
verdere interesse doet.
Ik heb niet gedoctoreerd in de cultuurfilosofie of geschiedenis en ontleen daar dus bijgevolg geen
autoriteit uit om te spreken. Ik heb wel een sterke binding met de oorspronkelijkheid der
dingen en ben een goed visionair denker wat dan weer wel recht van spreken geeft. Naar
mijn gevoel heeft de wereld dat net nu wat nodig.
Je ziet maar wat je er al dan niet mee doet.

Muren van burchten zou men
nooit kunnen kapotschieten?

Dat dacht men tenminste enkele honderden
jaren geleden.
Beschavingen, samenlevingsmodellen komen en gaan,
kijk maar naar het Inca-tijdperk, het Egyptisch tijdperk,
het Hellenistisch tijdperk, …
Het huidige westers,
Christelijk,
kapitalistisch,
patriarchaal, wetenschappelijk-analytisch
samenlevingsmodel lijkt economisch goed stand te houden
maar valt op alle andere domeinen helemaal uit elkaar.
Ook op economisch vlak zijn de grenzen
van de concurrentie
en de grenzen van wat deze planeet kan verdragen, bereikt.
Wetenschappelijk, sociaal en filosofisch daagt de nieuwe
maatschappij volop,
economisch wordt ze nog grotendeels geblokkeerd.
We bekijken de vier verschuivingen één voor één.

Laboratoriumomstandigheden moet
men zelfs in een ruimtecapsule gaan zoeken.

U bevindt zich hier en nu aan het einde
van het Newtons-Cartesiaans wetenschappelijk denken.
Hoe heilzaam dit denken ook was
voor de explosie aan wetenschap en techniek
van de voorbije decennia,
het heeft zijn eigen grenzen bereikt.
Een mechanistisch, analytisch,
positief wetenschappelijk denken
creëert meer vragen dan antwoorden voor de toekomst.
Het verbrokkelt het denken van de mens
en desintegreert de maatschappij
vooral als men het niet complementair ziet
aan een andere manier van denken:
een organisch-dynamisch,
synthetiserend wetenschappelijk denken.
Dat dringt zich op,
het zal terug heel maken wat verbrokkelde.
Het gegroeide milieubewustzijn is slechts de schmink
van dit holistisch denken.

Geen kunstwimpers voor
poedels!

U bevindt zich hier en nu aan het eindpunt van economische systemen;
met name van het kapitalisme en van het communisme.
De euforie van de overwinning van het kapitalisme
op het communisme
is al lang voorbij.
Er zijn grenzen aan de concurrentie
en aan de groei-economie,
aan de overproductie van de rijken,
die geen afzetmarkt vinden voor hun producten,
door de onderconsumptie van de armen.
Een coöperatieve economie dringt zich op.
Met het lemmer van de efficiëntie
doodt de globaliserende economie Afrika
en een groeiend aantal mensen in de rest van de wereld.
De economie produceert eenheidsworst en leegte.
Een coöperatieve economie moet
iedereen laten participeren
zodat elke persoon koopkracht bezit
om zijn reële behoeften te bevredigen.
Politiek gezien moet het medezeggenschap
en medeverantwoordelijkheid verenigen.
Economische groei mag geen ‘must’ zijn
en moet kunnen rekening houden met de grenzen van deze blauwe planeet.

Yin - Yang
U bevindt zich hier en nu
op het einde van het mannentijdperk.
Het feminisme staat veel verder
dan algemeen wordt aangenomen.
Het is een zachte revolutie
met nieuwe sociale patronen en structuren.
Verticaal hiërarchisch gestructureerde,
wedijverende verbanden
worden verwisseld
voor horizontaal organisch ongestructureerde samenwerkingsvormen
waarin informatie en communicatie centraal staan.
Explosieve fysische kracht wordt geruild
voor een zachte aanhoudende psychische kracht.
...

In het spoor van Mohammed, Boedha, Jezus, … Jef,
Severine, Juan
U bevindt zich hier en nu aan het einde van de derde
en aan het begin van de vierde grote groeibeweging
van de filosofie.
Een nieuw participatief, ethisch en mondiaal bewustzijn
over het omgaan met ons eigen kunnen en kennen
baant zich een weg naar de toekomst.
Samen deze uitdaging aangaan, schept
onder de grote en kleine godsdiensten één winnaar:
Iedereen met zijn eigen tradities en wortels.
Zoeken naar eigen gelijk of naar schuldigen
voor historische fouten
lokt haat en oorlog uit,
eindigt in verliezers of nog erger
in een biologische, chemische of nucleaire holocaust.
Deze nieuwe filosofie moet richting geven
aan het economische, het wetenschappelijke en het sociale
of op zijn minst ‘in relatie staan tot’.

Het einde van deze tijdpreken wil niet zeggen
dat het verleden fout was.
Neen, de wegen uit het verleden waren
nuttig en levenbarend
maar gaan ten onder aan hun eigen nadelen.
De richtingen, die we inslaan voor de toekomst,
dragen in zich ook een eindige boodschap
maar zijn nu noodzakelijk.
Het krachtige, het bruisende is
dat deze nieuwe wegen alles met elkaar te maken hebben.
De stuwdam,
die deze nieuwe stroom nog tegenhoudt,
moeten we niet met dynamiet opblazen.
Een revolutie houdt alleen maar gevaren in zich.
De bedding daarachter moeten we klaar maken.
Met het water dat reeds over de dam stroomt,
mogen we oefenen.

Het immens hoopvolle van dit gebeuren is
dat de groeibewegingen op de vier genoemde domeinen
ongelooflijk sterk met elkaar verbonden zijn.
Zo passen vrouwen beter dan mannen
bij een coöperatieve economie,
een holistische wetenschappelijk denken
en een participatief ethisch bewustzijn.
Ze kunnen ook beter intuïtief
verweven kennis terugvinden
in de chaos van de enorme hoeveelheid
aan gespecialiseerde wetenschappelijke kennis.
Een mondiaal ethisch bewustzijn kan geen economie
sturen,
die uitsluit of kunstmatig behoeften creëert.
Een ethisch verantwoorde economie
veronderstelt holistisch onderzoek.
…

Misschien is jouw bijdrage in deze nieuwe cultuur reeds
groter dan je denkt of misschien liggen er meer mogelijkheden in jouw gezin, buurt, werk, … dan je vermoedt. Er
zijn vele mogelijkheden maar momenteel wordt er geen
enkel concreet initiatief vooropgesteld. Spreekt dit gedachtengoed of doe-mogelijkheden je aan dan kan je altijd
een e-mailtje sturen naar:
cisse.vleminckx@telenet.be.

