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Verbondenheid, dienstbaarheid
& spiritualiteit
door Alex Kochkin

Deze artikelen worden vanwege hun waarde aangeboden aan iedereen die om de
toekomst geeft, want de mensheid bereidt zich nu voor op de grootste stap in bewustzijn
en bestaan die zij ooit gezet heeft. Wij behandelen een groot aantal onderwerpen,
waaronder onderzoek naar sociale waarden, ‘toekomstbeelden’, de situatie in de wereld
en hogere spirituele perspectieven.

WERELDWIJD SPIRITUEEL ONTWAKEN betekent dat
mensen en gemeenschappen zich bewust worden van hun
ware aard en dat ze die aanvaarden, want onze ware aard
is er één van onderlinge verbondenheid, dienstbaarheid en
spiritualiteit als we de buitengewone dimensies van ons
groter wezen tot uiting brengen.
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Voorwoord
Het gaat hier niet alleen om de Amerikaanse bevolking, hoe verscheiden die qua etnische
en raciale achtergrond ook is, maar om heel de mensheid. De hieronder beschreven
kernwaarden en principes zijn van toepassing op de meeste landen, hoewel de cijfers van
streek tot streek zullen verschillen. We kunnen het typologische schema van
verbondenheid, dienstbaarheid en spiritualiteit (VDS) combineren met de principes van
een ontwaakte gemeenschap – namelijk vertrouwen en medelevende dienstbaarheid
binnen de grotere context van de spirituele eenheid van ons wezen. En als we het zo
gecombineerd bekijken, dan zien we duidelijk een natuurlijke brug. Het VDS-schema
geeft het beste van het oude aan, en de principes van een ontwaakte en bewuste
gemeenschap staan voor het begin van het nieuwe.

Verbondenheid, dienstbaarheid
& spiritualiteit
Dit zijn drie simpele en gezonde basiselementen die op
kernwaarden gebaseerd zijn, en ze zijn van toepassing op
84% van de volwassenen in de VS, en zelfs op de
meerderheid van de mensen die stemden.

Hoe kunnen er voldoende mensen tot een hogere staat van bewustzijn worden gebracht,
en ook tot actief deelnemen binnen een groter geheel? Hoe kunnen we al die mensen
bereiken die een goed hart hebben en open staan voor werkelijk nieuwe mogelijkheden?
Hoe zou het zijn als een grote meerderheid van de Amerikanen kon worden
samengebracht in een meer verenigd en positiever bewustzijns- en actieveld?
Op dit moment is er geen gecoördineerde of coherente spirituele beweging die
transformatie naar een positieve toekomst kan bewerkstelligen. Er zijn wel veel grote en
kleine groepen die zich bezighouden met allerlei materiële kwesties: gezondheid,
burgerrechten, afkomst, vrouwenrechten, milieu, oorlog, vrede, bevolking, hongersnood,
enz. En er zijn ook andere die zich bezighouden met religieuze dogma’s, overleving,
militarisme en een hele reeks van commerciële belangen, enz. De mensen die zich wel
verenigen en samenwerken, zitten vooral in de zakenwereld, in het militaire en
wapenmilieu, in het religieuze fundamentalisme, en natuurlijk ook in de twee grootste
politieke partijen in de VS. Toch is er zich ook een totaal andere intentie aan het
ontwikkelen, een die zich richt op een positieve toekomst en die kracht put uit principes
als niet-sektarische spiritualiteit, verbondenheid met alle leven, en dienstbaarheid
tegenover anderen en de planeet. Zullen deze principes de golf veroorzaken waardoor de
mensheid naar een hogere en meer geëvolueerde staat van bewustzijn en bestaan zal
ascenderen?
Toen we in de gegevens van IOOW-2000 (www.inourownwords.org) keken hoe het
grootste aantal mensen op een eenvoudige manier bijeen kon worden gebracht,
ontdekten we drie dingen die bijna universele bruggen zijn en die bij een grote
meerderheid van de Amerikanen weerklank vinden. Afhankelijk van het publiek kan
ieder element afzonderlijk of in combinatie met de andere twee gebruikt worden. In het
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diagram rechts geeft het beige gebied buiten de drie overlappende cirkels het deel (ca.
16%) van de bevolking aan dat zich niet identificeert met de basiselementen van
verbondenheid, dienstbaarheid of spiritualiteit. Dat zijn de mensen die het meest
afgescheiden zijn van het zelf en de gemeenschap. De drie overlappende cirkels die hier
als één geheel beschouwd worden, staan voor de mensen die zich wel gemakkelijk
identificeren met één of een combinatie van deze drie basiselementen, en daaruit blijkt
dat 84% van de Amerikaanse huisgezinnen deze fundamentele waarden huldigt.
PFCI = PTIS
HH= HG
likely to vote = gaat waarschijnlijk stemmen
1. ‘Verbondenheid’ staat voor een reeks waarden en overtuigingen op
gebied van persoonlijke verbondenheid met elkaar, met de schepping
en de natuur, en met de kosmos en het hogere bewustzijn.

2. ‘Dienstbaarheid’ staat voor een reeks waarden en overtuigingen op
gebied van elkaar helpen, iets betekenen voor de wereld, en landen die
elkaar helpen.
3. ‘Spiritualiteit’ staat voor een reeks waarden en overtuigingen op
gebied van het traditionele naar het nieuwe, het gevoel dat er in al het
leven iets heiligs zit, en verbondenheid met een hoger bewustzijn of
God.

De mensen in de kerngroep (d.w.z.: het middelste deel waar alle drie de groepen
overlappen), alsook de mensen in het deel waar Spiritualiteit en Dienstbaarheid
overlappen, hebben het grootste potentieel om te ontwaken en buitengewone
veranderingen mee te maken. De kerngroep is ook een interessante mix van twee
statistische typen, namelijk wat wij de ‘Sociaal Traditioneel-Religieuze Conservatieven’
noemen (of afgekort STRC), en het ‘Aspireert naar Transformatie van de Samenleving’type (of afgekort ATS). Dit laatste type heeft een ruimer wereldbeeld. In de kerngroep
zitten veel mensen van het ATS-type (één van De 8 Typen Amerikanen). Anders dan de
mensen van het STRC-type zijn de mensen van het ATS-type over het algemeen tegen de
doodstraf en meer holistisch in hun wereldbeeld.
Wanneer we het VDS-schema bekijken aan de hand van het meer gedetailleerde beeld
van de 8 Typen Amerikanen, dan zien we een interessante mix van drie van de 8 Typen
Amerikanen in de kerngroep van het VDS-schema. Bovendien hebben de kerngroep en
de groepen die er het dichtst bij liggen (de groep Verbondenheid + Spiritualiteit en de
groep Dienstbaarheid + Spiritualiteit) vele waarden en overtuigingen
gemeenschappelijk.
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Deze twee grafieken belichten het verband tussen de
8 Typen Amerikanen en het VDS-model. De pijlen
zijn de vectoren waarlangs verschillende mensen via
gemeenschappelijke kenmerken met elkaar
verbonden kunnen worden. Dat zijn dingen zoals
het erkennen dat we in wezen met elkaar verbonden
zijn, dat de Aarde een levend organisme is, dat we
wereldwijd mensen in nood moeten helpen, dat er
een gevoel van heilige verbondenheid in alles is, en
dat wereldwijd ontwaken belangrijk is voor een
positieve toekomst.
high = hoog
low = laag
strong = sterk
weak = zwak
De pijlen geven aan hoe grote groepen mensen zich
bewegen in de richting van nieuwe mogelijkheden die
ontstaan doordat er meer eenheid binnen
verscheidenheid is. Verbondenheid, dienstbaarheid en
spiritualiteit zijn een ingang om veel mensen, die
anders geen gemeenschappelijke grond zouden vinden,
samen te brengen en betrokken te krijgen.
Bovendien vormen deze drie basiselementen een
hoger gemeenschappelijk kenmerk dat
verenigend werkt voor mensen die het nog altijd zwaar
hebben met de moeilijkheden van het dagelijks leven,
en die minder geneigd zijn om te gaan stemmen.
De vereisten voor een nieuwe levenswijze kunnen ons
hogere potentieel stimuleren, en het kan ons
aanmoedigen om spiritueel meer bewust te worden, en
als mens verder te evolueren – zowel individueel als collectief. Zodra dat gebeurt, zullen
onze sociale en politieke instellingen er totaal anders uit gaan zien. Wat wij hier stellen is
heel nieuw, en het vraagt nieuwe sociale, culturele structuren, omdat het gebaseerd is op
totaal andere uitgangspunten en intenties.
De belangrijkste nationale verkiezingen zijn hoofdzakelijk doorgestoken kaart van het
heersende deel van de wereldelite, maar desondanks kunnen deze ideeën en gegevens
wel gebruikt worden bij allerlei progressieve sociaal-spirituele initiatieven. Als ze correct
toegepast worden, dan kunnen de inzichten en strategieën uit het onderzoek van nut zijn
bij plaatselijke verkiezingscampagnes. Daar is namelijk minder controle van bovenaf, en
dat betekent dat er meer ruimte is om de plaatselijke gemeenschap langdurig met nieuwe
denkpatronen te voeden.
Ten slotte is het heel belangrijk dat ‘spiritualiteit’ en ‘religie’ tijdens een openbaar debat
niet aan elkaar gekoppeld worden. Of iemand zich nu sterk met een religie identificeert
of niet, spiritualiteit staat natuurlijk boven en los van allerlei religieuze en sektarische
doctrines. Spiritualiteit en religie mogen nooit op hetzelfde niveau geplaatst worden. Het
is ook belangrijk dat sociaal-progressieve spirituele leiders geen al te sterk stereotiep
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beeld hebben van religieuze mensen. Er zijn bijvoorbeeld veel evangelisten die er groot
voorstander van zijn om de mens als rentmeester van de Aarde te beschouwen, en die
sterk tegen de gewelddadige oorlogen van het huidige regime zijn, en een verlichte
samenleving nastreven.

Het grotere geheel integreren: Een nieuw
denkpatroon
Spiritualiteit en het sociale equivalent van ethische waarden en gedrag zijn nationaal of
wereldwijd nauwelijks geïntegreerd, en daardoor kunnen oude denkpatronen blijven
bestaan die een vals gevoel geven van controle en macht over onze omgeving.
In scherp contrast hiermee haalt natuurlijk mededogen en besef van onze fundamentele
onderlinge verbondenheid juist alleen maar het beste in ons naar boven, zowel bij
mensen individueel als bij de mensheid als geheel.
Deze overkoepelende basis voor een grotere eenheid-van-het-geheel is een weg naar een
meer verlichte en ontwaakte levenswijze. Het is deze fundamentele benadering, en de
eenvoudige werkingsprincipes ervan, die blijvende oplossingen kunnen brengen, zowel
persoonlijk als collectief. Deze benadering maakt namelijk oplossingen mogelijk waarin
iedereen denkt en handelt op een manier die alleen maar in zijn verbeelding bestond. De
mensheid heeft haar momenten van vrede gekend, zoals toen er een einde kwam aan een
grote oorlog, of toen de mensen de Aarde voor het eerst vanuit de ruimte zagen. Op zulke
momenten ervoeren veel mensen tegelijk een intens gevoel van verbondenheid en
dankbaarheid, en zagen ze de schoonheid van de schepping.
We moeten wel voor een nieuwe weg kiezen. Als ras hebben we halsstarrig geprobeerd
om het op onze ‘eigen’ manier te doen: afgescheiden van de grote kosmos als groter
geheel. Onze hogere aard roept ons en nodigt ons uit om een andere thuishaven voor
onszelf te scheppen. We zijn een jong ras en moeten nog veel leren, maar we beginnen nu
dan toch eindelijk onze ogen en ons hart te openen voor grotere mogelijkheden. De keuze
is nu aan ons.
Wij reiken ons werk, ideeën en suggesties aan om zowel internationaal als plaatselijk een
nieuw soort leiderschap te helpen ontstaan, want dat zal een nieuw tijdperk inluiden
waarin de mensheid haar disfunctionele manieren van doen kan achterlaten en de verste
uithoeken van haar evolutie als spiritueel wezen kan verkennen. Alle mensen die
individueel of als groep geroepen zijn om op dit niveau dienstbaar te zijn, zullen veel
kracht kunnen putten uit de wereldwijde bewustzijnsverhoging en het wereldwijde
ontwaken.
Voor meer informatie over De 8 Typen Amerikanen, zie
http://www.inourownwords.org/8typen.html en http://www.pfcn.net/ANA/ch5-09.htm.
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Een kort overzicht van de IOOW-2000 typologische
systemen.

Een nieuw Amerika
Een ontwaakte toekomst
in het vooruitzicht
DE 8 TYPEN AMERIKANEN
Percentage van de gezinnen in de VS

14,4% (GMW) Gericht op de Materiële Wereld
14,2% (NBSV) Niet Betrokken bij Sociale Vraagstukken
12,1% (TNW) Traditionele Normen en Waarden
10,0% (VC) Voorzichtig en Conservatief
11,9% (VZO) ervaart Verbondenheid via Zelfontdekking
9,4% (VT) Volhardt bij Tegenslagen
11,6% (STS) Streeft naar Transformatie van de
Samenleving
16,4% (WNL) Werkt voor een Nieuw Leven van Heelheid

Wat is een sociaal type?
Analyse van sociale groepen geeft een beeld, indruk of
model van bepaalde gedeelde tendensen. Ieder sociaal
type is dan een subgroep met unieke eigenschappen die
stabiel, inherent en welomschreven zijn, in tegenstelling
tot oppervlakkige en tijdelijke eigenschappen.

Als we de positieve toekomst en integratie
van samenwerking in een grafiek uitzetten
tegenover de sociaal-materiële druk, dan
ziet dat er zo uit:

open to new ways = Staat open voor een nieuwe
leefwijze
acting on new ways = Handelt op een nieuwe manier
boundary zone = grensgebied
those close to the center lines = alleen de mensen die
zeer dicht bij de middellijnen staan
disengaged but getting by = niet in verandering
betrokken maar kan zich goed redden
simply improve upon old ways = gericht op het
verbeteren van de oude manier

PFCI = PTIS
SMS = SMD
high = zwaar
low = licht
both = beide
HH = HG
En een grafiek van de positieve toekomst
en integratie van samenwerking tegen het
sociaal-traditioneel religieuze en
conservatieve deel van de samenleving ziet
er zo uit:
STRC = idem
Global
Awakening
Press
www.pfcn.net
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Als we daarvoor kiezen, wat is dan het belangrijkste…
Our likely future potential = Ons waarschijnlijke potentieel in de toekomst
Where we could be now if we so choose = Waar we nu zouden kunnen zijn als we
daarvoor zouden kiezen
Our present situation = Onze huidige situatie
Our distant past = Ons verre verleden
Ons hogere potentieel staat voor ons klaar zodra we de situatie van menselijk lijden en
conflict ontstijgen, en dát is het ontwaken tot onze ware aard als spirituele wezens. Het
avontuur is nog maar nauwelijks begonnen.
Het is ook een springplank naar nieuwe dimensies van bewustzijn en bestaan, zodra
voldoende mensen dat willen.
Nog steeds op de grafiek, maar in het deel uiterst rechtsboven, staat aangegeven hoe de
meeste mensen nu zouden kunnen leven – het gloren van een verlichte gemeenschap.
De grafiek stelt een momentopname van onze huidige situatie en waardestelsel voor.
Op onze reis door het bestaan zijn onze intenties en handelingen het belangrijkste.
‘Het huwelijk tussen hemel en aarde – tussen geest en stof – is iets nieuws en
wonderbaarlijks aan het voortbrengen. Dat betekent nieuwe mogelijkheden voor het
menselijk bestaan, een nieuwe vibratie voor de Aarde, en nieuwe mogelijkheden voor
heel de Schepping. De Schepping is Zichzelf aan het herscheppen. Deze bestemming is
zo onzegbaar groots dat zij alleen gekend kan worden zodra zij zichzelf schept.
- Uit ‘Voorspelling van 1997’ van Fonds voor Spiritueel Ontwaken
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Our higher potential awaits us – as
we graduate from the conditions of
human suffering and conflict – an
awakening to our true nature as
spiritual beings. The adventure has
barely begun.

Our likely future potential.

Where we could be now if we so choose.

Our current situation

Our distant past

It is also a launching point to new
dimensions of consciousness and
being, as more people welcome it for
themselves.
Still in the quadrant grid, but moving
into the upper right area is where a
majority of people could be living now
– the dawn of an enlightened civil
society.
Just like a snapshot, the quadrant grid
represents our current situation and
current value systems.
In our journey through existence,
what matters most are our intentions.
and actions.

“The marriage between heaven and earth, between spirit and matter, is giving birth to something new
and wonderful. It means new possibilities for human existence, a new vibration for Earth, and new
possibilities for all of Creation. Creation is re-creating Itself. The vastness of this destiny is such that it
can only be known as it unfolds.”
- from the 1997 vision statement of Fund For Global Awakening
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New Earth Summit
Een open online forum voor het bijeenbrengen van
een ontwaakte gemeenschap
Homepagina: http://www.newearthsummit.org
Hoofdpagina forum: http://www.newearthsummit.org/forum/
Dit forum is vrij van advertenties en behandelt allerlei thema’s, waaronder:
• Bijzondere artikelen als stof tot nadenken
• Een ontwaakte en bewuste gemeenschap
• Gezondheid en harmonie
• Voorspellingen
• Algemene discussies
• Boeken, video’s en muziek commentaren van leden

• Spiritualiteit, transformatie en ascensie
• Dromen, visioenen en toekomstbeelden
• Gebeurtenissen, nationaal en wereldwijd
• Veranderingen in de planetaire en
kosmische omgeving
• Interessante sites en links

Mensen die wat willen bijdragen, kunnen hun materiaal doorsturen om op de website te
laten plaatsen. Op dit moment zijn er maar weinig nieuwe berichten, omdat we ons
voornamelijk bezig houden met het zoeken naar belangrijk nieuws en informatie over
wat er in de mens en de planeet aan het veranderen is.

Toegang tot het New Earth Summit-forum
De informatie op de website is voor iedereen toegankelijk. Het forum is tijdelijk gesloten
voor nieuwe leden, maar materiaal voor het forum kan men per e-mail sturen naar:
newearth@newearthsummit.org
Het forum is vrij van reclame en pop-ups en wordt door vrijwilligers onderhouden.
~~~

Wereldwijd Spiritueel Ontwaken
Online gepubliceerd op http://www.pfcn.net/napsum-bul1.html en beschikbaar via email voor leden die zich daarvoor aangemeld hebben.
The Global Interchange, Positive Future Consulting, Fund For Global Awakening en
Global Awakening Press zijn niet aangesloten (en zijn dat ook nooit geweest) bij een of
andere religieuze, politieke of economische strekking en staan absoluut niet in
verbinding met enige guru, groep of gechannelde entiteit.
Contact via e-mail: info@pfcn.net; contact per post:
PO Box 969; Stevensville, MT 59870 USA

Pagina 10 van 10
Global Awakening Press ● PO Box 969 Stevensville, MT 59870 USA ● E-mail : info@pfcn.net

