Kerstmis - Wij zijn het Licht
~ Een Meditatie
Ik creëer met mijn bewustzijn een economie die gaat om mensen, om leven, om het leven van iedereen, van dier en natuur. Ik
zie voor me een kringloop van leven, en wij zorgen er voor dat eenieder op deze planeet betrokken is en blijft in deze altijd
levende cirkel van produceren en consumeren. Dat is het mandaat voor de beleidsmakers. En zo goed als ik kan, draag ik daar
zelf aan bij.

~ Het punt van meten is de Mens
Ik begrijp dat het de mens is die zijn economie maakt. Het is niet de economie die de mens en de maatschappij maakt. De mens
is er niet om de economie te ondersteunen (b.v. door meer te consumeren). De economie is er om de mens te dienen. Daarom
dient economisch beleid zicht te richten op de mens - dat hij gezond en krachtig leeft. Doen wij dat eerst, dan komt het met de
economie (productie en distributie van wat wij nodig hebben) ook wel goed. Daarom verlaten wij de leidraad van het Nationaal
Product (zoals BNP) die ons perst in een keurslijf van meer en meer. En 'nationaal' zet ons, als naties, tegen elkaar op, terwijl
economie vooral gedijt bij samenwerking en cohesie. Wij vervangen deze leidraad door de graadmeter van Mens en Kwaliteit
(M/K). Deze meet of alle Mensen betrokken zijn bij de kringloop van de economie - en dus niemand wordt uitgesloten, en
bewaakt de Kwaliteit van die betrokkenheid.
Als u meer wilt weten over deze indicator kijk op: www.maid-projects.org.

~ Wat kan Ik doen?
Wij kunnen activistisch, publicitair, politiek of nog anders bijdragen aan het ontstaan van een echte economie – één waarbij het
gaat om mens en leven. Echter, het is eerst nodig dat we de meditatie verinnerlijken en verdiepen in ons bewustzijn. Uiteindelijk
is alles in de wereld een manifestatie van onze gedachten. Leiders en structuren zullen dan opstaan en ontstaan uit de kritische
massa van juist-denkenden. Daarentegen, als wij ons eigen begrip niet verhelderen en niet breken met het slaafs volgen van
wat ons wordt voorgespiegeld door heersende denkmodellen, of alleen maar daartegen protesteren, zal elke verandering van
‘politiek’ niet meer zijn dan het schuiven met tafels en stoelen in een huis dat op instorten staat.

